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Zitting van 23 juni 2020

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid;
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid;
de heer Rutger Moons, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans,
raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans,
raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs,
raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Olyslaegers;
mevrouw Annick De Grauwe; de heer Pieter Laureys; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid

OPENBARE ZITTING
Digitale gemeenteraad
Conform het gemeenteraadsbesluit van 5 mei 2020 wordt deze gemeenteraad ingevolge de
coronacrisis digitaal georganiseerd.

20:00 - De voorzitter opent de openbare zitting
1

2020_GR_00127

Notulen gemeenteraad 2 juni 2020: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De ontwerpnotulen van de vorige vergadering worden, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste
acht dagen voor de vergadering samen met de oproeping aan de raadsleden bezorgd, tenzij dit
praktisch onmogelijk is omdat de gemeenteraadszittingen elkaar te snel opvolgen.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur artikel 32
 Huishoudelijk reglement
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Argumentatie
De notulen van de gemeenteraadszitting worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van
de gemeenteraad.

Besluit
De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 2 juni 2020 goed.
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Notulen gemeenteraad 11 juni 2020: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De ontwerpnotulen van de vorige vergadering worden, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste
acht dagen voor de vergadering samen met de oproeping aan de raadsleden bezorgd, tenzij dit
praktisch onmogelijk is omdat de gemeenteraadszittingen elkaar te snel opvolgen.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur artikel 32
 Huishoudelijk reglement

Argumentatie
De notulen van de gemeenteraadszitting worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van
de gemeenteraad.

Besluit
De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting van 11 juni 2020 goed.

Sector stadsontwikkeling
Stedelijke werkplaats
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Herbruikbare bekers: samenwerkingsovereenkomst
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In de zitting van 20 mei 2019 besliste het college om met Kaliber een samenwerkingsovereenkomst af
te sluiten om het beheer van de herbruikbare bekers op te nemen. In oktober heeft Kaliber de
bestelling geplaatst voor de opbergmanden en de bekers, maar er werd nog geen
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samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. In week 9 van 2020 werden de bekers geleverd bij Kaliber
en heeft Kaliber een voorstel voor een samenwerkingsovereenkomst bezorgd. Via de
samenwerkingsovereenkomst vraagt Kaliber een aanpassing van de vaste prijs per ontleende bak.

Argumentatie
Via de samenwerkingsovereenkomst vraagt Kaliber een aanpassing van de vaste prijs per ontleende
bak. In 2019 vroegen zij een vaste prijs van 1,00 euro per bak van 24 bekers exclusief btw. Omdat er
nu bakken zijn aangekocht waar 36 bekers in passen, vragen zij een aanpassing van de prijs. Ze
vragen nu een prijs van 1,50 euro per bak van 36 bekers exclusief btw. De kostprijs per beker blijft
0,04 euro. De minimum afnamehoeveelheid voor de huurders is hierdoor wel verhoogd met 12
bekers. Vermoedelijk gaat dit niet veel invloed hebben op het eindtotaal. Kaliber bezorgt maandelijks
een factuur aan de stad voor de afrekening van de vaste kost.
Aan de jeugdraad werd door de dienst sport, jeugd en evenementen reeds advies gevraagd. De
jeugdraad is bezorgd dat door de beperkte voorraad van 3.500 bekers er een tekort zal zijn. Ze
vragen om het eerste jaar particulieren uit te sluiten en deze enkel aan te bieden aan de erkende
verenigingen en daarna te evalueren. Als er een duidelijk beeld is van de hoeveelheid van de uitleen
en na een evaluatie van de uitleen kunnen de diensten bekijken of de bekers ook door particulieren
kunnen gebruikt worden. Daar het moeilijk in te schatten is hoe populair de uitleen van de
herbruikbare bekers zal zijn, staan de diensten open om dit advies te volgen en in 2020 enkel erkende
Herentalse verenigingen de mogelijkheid te geven om de bekers bij Kaliber te huren. In november
2020 zal er een evaluatie van de uitleen opgemaakt worden om te bekijken of we vanaf 2021
particulieren de bekers laten huren. Bij een positief resultaat zal er in december 2020 een
retributiereglement voor de uitleen van de bekers moeten opgemaakt worden.
Vanuit de dienst stellen we voor om aan verenigingen geen waarborg te vragen. Verenigingen hebben
voor de aanvang van hun evenement niet altijd de nodige budgetten om dit te betalen en dit zou de
dienst financiën ook enkel maar belasten. We stellen voor om enkel bij schade aan de bekers of
bakken een factuur op te maken om dit te vergoeden.
In de praktijk zullen de verenigingen een aanvraag indienen bij Kaliber via de webtool. Kaliber checkt
bij de dienst sport, jeugd en evenementen of het effectief over een erkende vereniging gaat. De
afspraken met de verenigingen over het afhalen en het terug inleveren van de bekers neemt Kaliber
op zich. Bij het terug inleveren van de bekers controleert Kaliber of er schade is en maakt hiervan een
melding bij de dienst sport, jeugd en evenementen. Bij schade zal er naar de vereniging vanuit de
stadsdienst een factuur gestuurd worden om de schade te vergoeden.

Besluit
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met Kaliber goed.
De gemeenteraad beslist om in 2020 enkel erkende Herentalse verenigingen de mogelijkheid te geven
om herbruikbare bekers te lenen zonder waarborg.
Algemeen directeur Dirk Soentjens en voorzitter Bart Michiels worden gemachtigd om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen namens de stad.

Stemming op besluit 1

-

unaniem voor

Bijlagen
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Overeenkomst herbruikbare bekers tussen stad en Kaliber.docx

Dienst omgeving
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Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
(Gecoro): wijziging samenstelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Bij de start van elke nieuwe legislatuur wordt de samenstelling van de decretaal bepaalde
gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, namelijk de Gecoro, vernieuwd. De nieuwe
samenstelling van deze commissie gebeurt na de installatie van een nieuwe gemeenteraad. De
gemeenteraad heeft op 12 maart 2019 de maatschappelijke geledingen aangeduid.
De gemeenteraad heeft op 1 oktober 2019 de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de
secretaris van de Gecoro benoemd.
In het kader van het participatief traject rond toekomstgerichte samenstelling van de adviesraden
heeft het college van burgemeester en schepenen op 16 september 2019 beslist om van de
vernieuwde Gecoro een verplichte werkgroep te maken van het strategisch atelier stadsontwikkeling,
die alle strategische stadsontwikkelings-issues zou behartigen (met link milieu, mobiliteit, ...).
Op 8 mei 2020 heeft Voka-Kamer van Koophandel - Mechelen/Kempen - een nieuw plaatsvervangend
lid aangeduid. De gemeenteraad moet de wijziging van de samenstelling van de Gecoro goedkeuren.

Juridische grond
 Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO) van 15 mei 2009 - artikel 1.3.3 en artikel 1.3.4
 Besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening - gewijzigd bij besluit van 5 juni 2009
 Besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van een deontologische code
voor de leden van de Vlaamse, Provinciale en Gemeentelijke commissies voor ruimtelijke
ordening
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 - artikel 304 §3

Argumentatie
De gemeenteraad heeft in de zitting van 12 maart 2019 volgende maatschappelijke geledingen
aangeduid, met in totaal 6 effectieve leden en 6 plaatsvervangers:






milieu en natuur: 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger
landbouw: 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger
werknemers: 2 vertegenwoordigers en 2 plaatsvervangers
handelaars, zelfstandigen: 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger
bedrijvensector: 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger

Voor Voka heeft de gemeenteraad op 1 oktober 2019 volgende afgevaardigden aangeduid:
 Bedrijvensector:
o De heer Marcel Smets, p/a Diamantstraat 4, 2200 Herentals - Voka - effectief lid
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o De heer Luc Feyaerts, Meivuurstraat 34, 2200 Herentals – Voka – plaatsvervanger
Op 8 mei 2020 heeft Voka-Kamer van Koophandel - Mechelen/Kempen - een nieuw plaatsvervangend
lid voorgesteld, de heer Koen De Peuter in plaats van de heer Luc Feyaerts. De heer Marcel Smets
blijft effectief afgevaardigde voor Voka.

Besluit
De gemeenteraad stelt voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening volgende
afvaardiging aan:
Maatschappelijke geledingen:
Bedrijvensector:
 Voka - Kamer van Koophandel:
o De heer Marcel Smets, p/a Diamantstraat 4, 2200 Herentals - effectief lid
o De heer Koen De Peuter, Rietbroek 1, 2200 Herentals – plaatsvervanger.

Stemming op besluit 1

-

5

unaniem voor

2020_GR_00138

Aanvraag omgevingsvergunning nummer
OMV_2020024245: principe van grondafstand –
Poederleeseweg 206
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Omschrijving van de aanvraag
Op 21 februari 2020 ontving de stad de omgevingsaanvraag van de heer Eddy Hendrickx, op een
terrein met adres Poederleeseweg 206 en met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie B,
percelen 604H, 609E, 610E en 613W.
Type handelingen:
 Stedenbouwkundige handelingen: de aanvraag betreft het ontharden en inrichten van een
terrein.
Verslag gemeentelijke omgevingsambtenaar
Conform artikels 29 en 44 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning,
nam het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar dat als bijlage bij
haar besluit van 8 juni 2019 is gevoegd en er onlosmakelijk mee verbonden is. Het advies van de
gemeentelijke omgevingsambtenaar van 2 juni 2020 is voorwaardelijk gunstig voor het voorwerp van
de aanvraag. Hiermee wordt geen uitspraak gedaan over de gebouwen of andere constructies op het
terrein.
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Fase en nog te volgen procedure
De aanvraag omvat een voorstel tot de grondoverdracht van de reeds gedeeltelijk afgeschafte
Fermerijloop. Het college verleende op 8 juni 2020 hierover een voorwaardelijk gunstig advies in
aansluiting met het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 29 mei 2020.
De gemeenteraad is conform artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning, bevoegd om een beslissing te nemen over de overdracht van een perceel
grond.

Argumentatie
De bestendige deputatie van de provincie besliste op 1 september 1994 over te gaan tot gedeeltelijke
afschaffing van de Fermerijloop (waterloop 25 in de oude atlas en 8.11 in de nieuwe atlas). De
percelen van de aanvrager worden deels doorkruist door de bedding van deze voormalige waterloop.
De verlaten bedding werd echter nooit overgedragen aan de aangelanden. Het zakelijke recht (de
eigendom) behoort dan ook nog steeds toe aan de gemeente als voormalig beheerder,
overeenkomstig artikel 16 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967.
Landmeter Peter Liekens maakte op 29 januari 2020 een meetplan op, bijgevoegd aan het dossier,
waarop de verlaten bedding staat aangeduid als loten 1-5. In opdracht van de stad maakte landmeter
Ludo Van Dun een schattingsverslag op. De bedding werd te koop aangeboden aan de aangelanden
tegen schattingsprijs +20 %. De aangelanden van lot 3 toonden geen interesse in de aankoop van de
verlaten bedding, waardoor het dossier tot verkoop van loten 1-5 conform bijgevoegde eenzijdige
aankoopbeloftes kan worden vervolledigd en uiterlijk op 1 september 2020 aan de gemeenteraad zal
worden voorgelegd.
Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor een akkoord over de voorgestelde
grondoverdracht. De gemeenteraad neemt hierbij kennis van het resultaat van het openbaar
onderzoek. Overeenkomstig de criteria van artikels 11-14 van het besluit van de Vlaamse regering tot
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone
procedure van toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden. Het openbaar onderzoek
werd gehouden van 30 april 2020 tot en met 29 mei 2020. Er werden 0 bezwaren ingediend.
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 8 juni 2020 om over het principe van
grondafstand, een voorwaardelijk gunstig advies te verlenen en het dossier dan ook voor te leggen
aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt kennis van dit besluit en het bijhorende verslag van
de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

Besluit
De gemeenteraad neemt kennis van de omgevingsaanvraag van de heer Eddy Hendrickx, op een
terrein met adres Poederleeseweg 206 en met kadastrale omschrijving 1ste afdeling, sectie B,
percelen 604H, 609E, 610E en 613W.
Type handelingen:
 Stedenbouwkundige handelingen: de aanvraag betreft het ontharden en inrichten van een
terrein.
De gemeenteraad keurt het principe van grondafstand goed rekening houdend met volgende
voorwaarden en lasten:
 Aankoop van de afgeschafte bedding van de Fermerijloop conform de voorwaarden
opgenomen in bijgevoegde eenzijdige aankoopbeloftes.
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Stemming op besluit 1

-

-
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25 stem(men) voor: Bieke Baeten; Peter Bellens; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk;
Patrik De Cat; Annick De Grauwe; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick
Kraft; Bart Lamers; Rob Lathouwers; Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger
Moons; Tom Olyslaegers; Els Sterckx; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van
Olmen; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans; Lore Wagemans
3 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Susy Matthijs; Peter Verpoorten
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Engagementsverklaring deelname strategisch project
Kleine Nete II: goedkeuring en ondertekening
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Om de uitdagingen in de vallei van de Kleine Nete aan te gaan, zijn verschillende overheden aan het
werk in de vallei. In 2012 kreeg gouverneur Cathy Berx de opdracht om alle projecten goed op elkaar
af te stemmen. Onder het motto ‘van coördinatie naar coproductie’ keurden de Vlaamse regering, de
provincie Antwerpen, 11 gemeenten en de natuur- en landbouworganisaties een ‘intentieverklaring'
goed om samen een ambitieus en evenwichtig toekomstproject voor de vallei van de Kleine Nete te
realiseren. Alle partners engageerden zich om ontwikkelingskansen maximaal te benutten en op het
terrein tot concrete realisaties en win-win-situaties te komen. Dat leidde in 2017 tot een aanvraag
voor een erkenning als ‘strategisch project’. In 2018 startte het strategisch project ‘Veerkracht in de
vallei van de Kleine Nete’ en concretiseerden de deelnemers de ambities van de intentieverklaring in
zes hefboomprojecten. (zie www.kleinenete.be).
Het strategisch project zorgde voor bundeling van krachten en middelen en zette de neuzen in
dezelfde richting: om de effecten van klimaatverandering op te vangen, zetten de deelnemers samen
in op het veerkrachtig maken van de vallei. Het strategisch project bleek een hefboom en katalysator
en zorgde vandaag al voor meer dan 6 miljoen euro investeringen in de vallei. De talrijke realisaties
en de toegenomen dynamiek tonen aan dat deze aanpak werkt. Maar, het werk is nog lang niet af:
zes hefboomprojecten zijn onvoldoende om de het hele valleisysteem veerkrachtig te maken en
bovendien komen er grote uitdagingen bij. De vallei wordt immers geconfronteerd met nieuwe en
ernstige problematieken, niet in het minst de extreme droogte in de twee afgelopen zomerperiodes.
Alle actoren zijn hierdoor gevat. De inspanningen moeten uitgebreid en opgeschaald worden om de
ruimtelijke transitie van het valleisysteem de komende decennia te realiseren, in lijn met beleidsdoelen
die vandaag voor 2030-2040-2050 geformuleerd worden.
In april 2021 loopt de subsidieperiode van het strategisch project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine
Nete’ af. Op de opvolgingscommissie van 28 januari 2020 gingen alle partners akkoord om een
vervolgproject uit te werken. Op de opvolgingscommissie van 20 mei 2020 gingen alle partners
akkoord met de aanvraag voor het tweede strategisch project voor de vallei van de Kleine Nete. De
aanvraag moet ingediend worden in juli 2020. De aanvraag is mede en vooral gebaseerd op de
resultaten van de workshop van 21 januari 2020. Onder de slogan ‘Méér veerkracht in de vallei van de
Kleine Nete’ mikken de deelnemers op een nieuwe erkenning en subsidiëring als strategisch project
waarmee ook in de periode 2021-2024 een projectcoördinator ingezet kan worden.
Aan de stad Herentals wordt nu gevraagd om, in functie van de aanvraag, de deelname formeel te
bevestigen door de engagementsverklaring te ondertekenen.
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Argumentatie
Strategisch project Kleine Nete I (Veerkracht in de vallei van Kleine Nete)
In het strategisch project Kleine Nete I wordt gewerkt met 6 hefboomprojecten. Bedoeling was en is
om specifieke uitdagingen, problematieken en opportuniteiten aan te pakken maar evenzeer om de
dynamiek en de geleerde lessen in deze hefboomprojecten katalyserend te laten werken voor de hele
vallei.
Voor de concrete resultaten per hefboomproject wordt verwezen naar de rapportage over het
strategisch project en www.kleinenete.be.
Alle hefboomprojecten blijven ingebed in de coördinatieopdracht van de gouverneur en het provinciale
gebiedsprogramma Kleine Nete. Via de overlegstructuren Kleine Nete (OC en PBC) blijft opvolging,
coördinatie, afstemming, wisselwerking met andere (hefboom)projecten en sturing op hoofdlijnen
verzekerd. Op deze manier komen we tegemoet aan het belangrijkste en unisono signaal dat uit de
workshop Kleine Nete van 21 januari 2020 kwam: 'laat de vallei en in het bijzonder ook de
hefboomprojecten niet los'.
Aanvraag Strategisch project Kleine Nete II (Meer veerkracht in de vallei van Kleine Nete)
Gelet op de ervaringen in het eerste strategisch project voor de vallei, gelet op de resultaten van de
workshop Kleine Nete van 21 januari 2020 én gelet op de nieuwe noden en opportuniteiten op het
terrein wordt een vervolgaanpak voorgesteld. Deze aanpak moet een antwoord bieden op zowel de
vraag naar continuïteit en behoud van inzet als op de nieuwe uitdagingen in de vallei.
Onder het motto ‘Méér veerkracht in de vallei’ zullen we een versnelling hoger schakelen: de geleerde
lessen uit de hefboomprojecten schalen we op naar vier klimaatprogramma’s voor de vallei, het
werkingsgebied wordt uitgebreid met Dessel en Retie (van 11 naar 13 betrokken lokale besturen) en
in drie focusgebieden pakken we een aantal ruimtelijke uitdagingen ten gronde en op systeemniveau
aan. Het herstel van het bodem- en watersysteem om tot een klimaatrobuuste openruimtestructuur te
komen waar ook geleefd en gewerkt wordt, staat daarbij centraal.
Vier klimaatprogramma’s
 Aanpak verdroging en ontharden: De verhardingsgraad in de 13 gemeenten ligt erg hoog en
hoger dan het Vlaams gemiddelde. Harde infrastructuren zoals woonkernen en-linten,
kanalen, snelwegen en ENA-industrie versnipperen de vallei en zetten druk op het
functioneren van landbouw-, natuur- en watersystemen. De lessen uit de proeftuin ontharding
zetten we om in een vallei-breed programma voor het wegnemen van overbodige
verhardingen, het beter met elkaar verbinden van natuurcomplexen en het beschikbaar
houden of opnieuw beschikbaar maken van waardevolle bodems voor voedselproductie.
Samen gaan we voor 130.000 m² minder verharding en een gecoördineerde aanpak van de
verdrogingsproblematiek.
 Herstellen bodemsysteem: Bij het beheer van de open ruimte zetten we een gezonde bodem
centraal: méér koolstofopslag en waterinfiltratie zijn sleutelstrategieën om tot een
veerkrachtig voedselproductielandschap te komen dat de schokken van de
klimaatveranderingen kan opvangen. Op die manier schalen we de ervaringen van het WaterLand-Schap-project Beek-Boer-Bodem op naar de hele vallei en naar meerdere actoren.
Daarnaast werken we aan een regionale strategie om koolstof te behouden of bijkomend op
te slaan in veenbodems en wetlands in de vallei van de Kleine Nete en om verzuring van de
aanwezige bosbodems in de interfluvia tegen te gaan. Daarbij zal specifiek gekeken worden
naar die maatregelen die focussen op het herstellen van het bodemsysteem in de bossen.
 Bebossen en groenblauw dooraderen: Elk van de 13 gemeenten realiseert tegen 2024
minstens 13 ha nieuw bos tegen 2024. Zo schrijft de gebiedswerking zich in in de
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bebossingsambitie van de Vlaamse regering en realiseren we 169 ha bijkomend bos.
Vergroenen van het bebouwd weefsel zorgt voor een hogere woonkwaliteit en
klimaatbestendige steden en dorpen. Bovenop de 13 x 13 ha bijkomend bos zetten we ook in
op de effectieve realisatie van 13 km houtkanten, 1,3 km bomenrijen, 13 km ecologische
bosranden, 13 poelen, 130 nieuwe beheerovereenkomsten.
 Ontsluiten en verbinden: In 2020 werken de partners als onderdeel van het strategisch plan
toerisme Kempen 2020-2025 een onthaalplan voor de vallei van de Klein Nete uit. Vanaf 2021
realiseren we die visie op het terrein. Samen met de recreatiebedrijven in de vallei zorgen we
voor een toegankelijke vallei en maken we van de Kleine Nete-vallei een sterk lokaal
verankerd duurzaam toeristisch-recreatief product. Elke ontwikkeling van toeristischrecreatieve infrastructuur (poorten, onthaal- en verblijfsinfrastructuur…) wordt beschouwd als
een hefboom om méér veerkracht te realiseren, een kans om te ontharden en te vergroenen
en een klimaatpositief verhaal neer te zetten.
Drie focusgebieden
 Focusgebied Bollaak: Er is een geïntegreerde visie op water, natuur en recreatie voor het
valleideel tussen het Albertkanaal en de monding van de Kleine Nete uitgewerkt en een reeks
onthardingsprojecten zijn op sporen gezet. Via de projectcoördinatie zetten we vier
gemeenten samen aan het werk om vanuit één gezamenlijke visie de vallei te ontharden,
oude storten en ophogingen te verwijderen en aan het valleisysteem te herstellen tot een
kwalitatief beleefbaar én veerkrachtig landschap.
 Focusgebied Olens Broek-Langdonken: Maatregelen in de natuurgebieden volstaan niet meer
om de verdroging ervan tegen te gaan. Het strategisch project zet natuurbeheerders, de
Olense industrie en andere actoren samen aan tafel om natuurontwikkeling en economische
ontwikkeling hand-in-hand te laten gaan en te komen tot een duurzame win-win en
versterking van het watersysteem.
 Focusgebied Bovennetes: Gemeenten Dessel en Retie treden toe tot het strategisch project en
we pakken nu ook de Desselse en Zwarte Nete als kwetsbare bovenlopen van de Kleine Nete
aan. De uitdaging om in het kader van Europese richtlijnen biodiversiteit en waterkwaliteit te
herstellen wordt samen met de landbouw aangepakt om tot een nieuw evenwicht te komen.
Governance
Alle partners van de coördinatieopdracht Kleine Nete zijn partner in het strategisch project
(overheden, administraties en middenveld). De bestaande governance-structuur (projectbureau /
Procesbeheercomité (PBC) / Opvolgingscommissie (OC), zie ook aanvraag strategisch project Kleine
Nete I) blijft behouden en wordt ingezet voor de aansturing op hoofdlijnen van de nieuwe
klimaatprogramma’s en focusgebieden. Bestaande projecten (coördinatieopdracht) en
hefboomprojecten strategisch project Kleine Nete I blijven ingebed binnen de bestaande
overlegstructuren Kleine Nete.
Nog meer dan voorheen wordt gezocht naar samenwerking en synergie met het provinciebestuur
(onder andere middels de samenwerking met de provinciale droogtecoördinator (dienst Integraal
Waterbeleid), de provinciale diensten Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) en Duurzaam Milieu- en
Natuurbeleid (DMN) en de Bosgroepen). Ook OVAM treedt toe tot het partnerschap.
Financiering
De financiering van het strategisch project is als volgt:
 Aanvraag: 3 jaar 125.000 euro/jaar
80 % gesubsidieerd (100.000 euro/ jaar)
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20 % zelf te financieren (25.000 euro/jaar):
1. Provinciebestuur: 3 x 3.000 euro/jaar => 3.000 euro/jaar/provincie
2. Gemeenten (13): 3 x 22.000 euro/jaar => 1.693 euro/jaar/gemeente
3. Enkel overheidspartners financieren
 Besteding middelen:
1. Loonkost: max. 100.000 euro/jaar
2. Werkingsmiddelen: 25.000 euro/jaar
Het strategisch project heeft een looptijd van drie jaar (2021 – 2024). Concreet wordt er een jaarlijkse
bijdrage aan de cofinanciering gevraagd voor een bedrag van 1.693,00 euro. Er wordt voorgesteld om
de noodzakelijke budgetten te voorzien in de begrotingen van 2021, 2022 en 2023.

Besluit
De gemeenteraad bekrachtigt de ondertekening van de engagementsverklaring voor de aanvraag van
het strategisch project Kleine Nete II (Meer veerkracht in de vallei van Kleine Nete).
Algemeen directeur Dirk Soentjens en voorzitter Bart Michiels worden gemachtigd om de
engagementsverklaring te ondertekenen namens de stad.
De ondertekende engagementsverklaring en een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan
bram.abrams@provincieantwerpen.be.

Stemming op besluit 1

-

unaniem voor

Bijlagen
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2020_GR_00149

Handhavingsplan met prioriteiten ruimtelijke ordening goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 1 maart 2018 trad de nieuwe regelgeving rond handhaving inzake ruimtelijke ordening in werking.
Het wettelijk handhavingskader voor ruimtelijke ordening werd hierdoor meer afgestemd op de
milieuhandhaving en voorziet dat het lokale bestuur ook kan optreden als lokale handhavingsactor.
Daarnaast werd er op Vlaams niveau besloten om op een gerichtere manier te handhaven. Het
bestuurlijke beboetingsbeleid stelt dat dossiers in principe worden geseponeerd indien de schending
niet prioritair is.
Momenteel beschikt de stad Herentals niet over een uitgeschreven plan inzake handhaving van de
ruimtelijke ordening met een duidelijke visie over het behandelen van stedenbouwkundige
schendingen. Het ontbreken van een handhavingsplan maakt dat er niet op een uniforme manier kan
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worden gewerkt. Ook een correcte opvolging van de stedenbouwkundige overtredingen laat op zich
wachten.
Daarom ging in februari 2019 de handhavingsambtenaar van start met als doel het uitwerken van een
prioriteitennota ruimtelijke ordening en een sectorbrede beleidsmatige visie inzake handhaving met
daarbij de focus op zowel proactieve als repressieve handhaving. Het handhavingsplan met
bijhorende prioriteiten is een dynamisch document dat steeds kan aangepast worden door wijzigingen
in de wetgeving en nieuwe tendensen.
Het handhavingsplan moet, nadat het wordt goedgekeurd door de gemeenteraad, overgemaakt
worden aan het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en aan het Openbaar Ministerie.

Juridische grond
 Vlaamse codex ruimtelijke ordening van 15 mei 2009
 Besluit van de Vlaamse regering betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening van 9
februari 2018

Argumentatie
Het handhavingsplan ruimtelijke ordening is een noodzakelijk document zodat prioritaire
overtredingen gesanctioneerd zouden worden door de gewestelijke beboetingsentiteit of het parket en
deze niet geseponeerd worden. Daarnaast zorgt het voor een uniforme afhandeling van elk dossier.
Het handhavingsplan vergemakkelijkt de afhandeling van een stedenbouwkundige schending. De
prioriteiten zorgen voor een correcte en gelijkwaardige afhandeling van elk dossier.
Er wordt getracht om aan de hand van ‘zachte’ handhaving tot een oplossing te komen. Enkel
wanneer de ‘zachte’ maatregelen niet tot het gewenste resultaat leiden, zal er overgegaan worden tot
‘harde’ handhaving.

Besluit
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk handhavingsplan met prioriteiten ruimtelijke ordening goed.

Stemming op besluit 1

-

unaniem voor

Bijlagen
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2020_GR_00150

Binnengebied Schaliken: goedkeuring vestiging zakelijke
rechten
GOEDGEKEURD

Beschrijving

11/83

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Bij akte van minnelijke onteigening door Vlaams Commissaris Roger Brant op 18 mei 2001 heeft de
stad het voormalige schoolgebouw langs het Hofkwartier 23, kadastraal gekend afdeling 1 sectie F
nummer 215G, met een grootte van 11a 05ca, aangekocht van het Gemeenschapsonderwijs. Bij akte
door notaris Vanhencxthoven op 6 oktober 2003 werd de eigendom voor 50 jaar in erfpacht gegeven
aan CAW Kempen, eindigend op 6 oktober 2053. In deze akte werd een recht van doorgang
bedongen van minstens 4 meter voor fietsers en voetgangers vanuit het Hofkwartier richting het
binnengebied.
Tussen 2009 en nu verwierf en ruilde de stad nog heel wat gronden in het binnengebied tussen
Stadspark en Schaliken:
 aankoop van een perceel grond van 7a 04ca bij akte door Vlaams Commissaris Joost
Fourneau op 15 juni 2009, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie F nummer 218(deel), nu
218A, van WL Immo Nv tegen 140.000 euro. In deze akte werd eveneens een tijdelijk recht
van doorgang gevestigd zodat de inrit tot de ondergrondse parking op de aangelande
eigendom van WL Immo, nu perceel 217E, achteraan bereikbaar blijft vanuit de openbare
weg via het perceel 215G dat in erfpacht werd gegeven aan CAW Kempen tot deze inrit kan
worden genomen via het binnengebied. CAW De Kempen bedong in onderhandse
overeenkomst een gebruiksrecht op 8 ondergrondse parkeerplaatsen in eigendom van WL
Immo tot de ondergrondse parking ontsloten wordt via het binnengebied.
 aankoop van een perceel grond van 7a 90ca bij akte door Vlaams Commissaris Joost
Fourneau op 19 juni 2009, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie F nummer 236C(deel), nu
236D, en 237R, van NV De Karmel tegen 236.508 euro. In deze akte werd eveneens een
tijdelijk recht van doorgang gevestigd zodat de aangelande eigendom van De Karmel
achteraan bereikbaar blijft vanuit de openbare weg via het perceel 230L, dat de stad toen nog
in erfpacht had van de vzw Parochiale Werken. Er werd eveneens een voorkeurkooprecht of
voorkeurhuurrecht overeengekomen ten voordele van De Karmel voor 8 ondergrondse
privatieve parkeerplaatsen in de toekomstige ondergrondse parking en een al dan niet
ondergrondse doorgang voor personen naar het aanpalende hotel.
 aankoop van een perceel grond van 10a 81ca bij akte door Vlaams Commissaris Joost
Fourneau op 25 november 2010, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie F nummer 223B, van
Marcella De Peuter tegen 280.200 euro.
 aankoop van een perceel grond van 2a 87ca bij akte door Vlaams Commissaris Joost
Fourneau in 2014, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie F nummer 211V(deel), nu 211Z,
van René en Paul Moons tegen 58.200 euro. Ook hier werd een tijdelijk recht van doorgang
gevestigd zodat het aangelande perceel achteraan bereikbaar blijft vanuit de openbare weg
via het perceel 215G tot toegang kan worden genomen via het binnengebied.
 ruil van 1a 36ca in eigendom van de stad uit perceel 223C, nu deel van 224D, met 1a 05ca in
eigendom van WL Immo uit perceel 211V, nu 211B2, bij akte door notaris Goossens op 2
maart 2015, waarbij WL Immo een opleg betaalde van 23.000 euro. In deze akte werd
eveneens een recht van doorgang gevestigd vanuit het binnengebied over een breedte van 8
meter richting Belgiëlaan over perceel 211W, nu 211E2.
 aankoop van de site 't Hof met een oppervlakte van 37a 85ca bij akte door notaris An
Verwerft op 24 april 2020, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie F nummers 230L en 227L
van vzw Parochiale Werken tegen 2.156.200 euro.
NV WL Immo is eveneens houder van vele zakelijke rechten in datzelfde binnengebied, langs de kant
van het Hofkwartier en de Belgiëlaan, waardoor de stad samen met WL Immo quasi gans het
binnengebied in handen heeft. Een overzichtsplan met de eigendommen van de stad is bijgevoegd
aan dit besluit.
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Het college van burgemeester en schepenen gunde op 8 december 2014 de studieopdracht
‘binnengebied Schaliken aan THV Brut/Lama. Het studiebureau ontwikkelde een masterplan van het
binnengebied Schaliken, waarbij een ruimtelijke visie werd ontwikkeld voor het stadspark en alle
omliggende eigendommen, opgedeeld in 7 ontwikkelingszones. Een van deze ontwikkelingszones
betreft de ontwikkeling van de site Hofkwartier - Grote Markt, waarvan de site 't Hof deel uitmaakt.
De site biedt plaats voor publieke functies (bv. een stadsfeestzaal, een stadskantoor, ...), eventueel in
combinatie met appartementen en een ruime ondergrondse parking, aantakkend op de bestaande
ondergrondse parking.
Op 25 april 2016 verleende het college van burgemeester en schepenen een voorwaardelijke
stedenbouwkundige vergunning aan WL Immo voor het slopen van bestaande gebouwen en het
bouwen van een winkelruimte met ondergrondse parkeergarage en appartementen (6
wooneenheden). Een van de voorwaarden van deze vergunning is dat WL Immo een overeenkomst
afsluit met de stad waarin zakelijke rechten worden gevestigd die de verdere ontwikkeling van het
binnengebied volgens de opgemaakte visie mogelijk maakt. De gemeenteraad verleende daarom op 3
mei 2016 goedkeuring aan een onderhandse overeenkomst waarin enkele opstalrechten en
erfdienstbaarheden worden gevestigd in het binnengebied zodat de huidige en verdere ontwikkeling
van het binnengebied mogelijk wordt gemaakt.
Inmiddels werd in 2018, in afwachting van een verdere realisatie van het masterplan, het Stadspark
opgewaardeerd en een tijdelijke bovengrondse parking werd aangelegd in het binnengebied. Hierdoor
werd een alternatieve ontsluiting voorzien voor de percelen van Moons en WL Immo richting
Belgiëlaan en werden 8 parkeerplaatsen voorzien voor de Karmel in het binnengebied. De bedoeling
van het masterplan is dat deze toegangen en parkeerplaatsen voor gemotoriseerd verkeer in de
toekomst volledig ondergronds worden voorzien door het creëren van een grote ondergrondse parking
met een ingang via de Belgiëlaan, zodat bovenop deze ondergrondse parking het Stadspark kan
worden doorgetrokken richting de Grote Markt.

Juridische grond
 Wet over het recht van opstal van 10 januari 1824
 Burgerlijk Wetboek, artikels 1101 en volgende
 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 56, §1

Argumentatie
Tussen mei 2016 en nu
Notaris Cathérine Goossens werd aangesteld om op basis van de onderhandse overeenkomst die
goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 3 mei 2016, een ontwerp van authentieke akte op te
maken.
Inmiddels zette WL Immo haar erfpacht op perceel 211W, nu 211E2, om in een eigendomsrecht en
werd hierop de bouw van de winkelruimte met appartementen gerealiseerd, gekend als 'Residentie
Julien', waarna een basisakte werd opgesteld en enkele appartementen werden verkocht. De zone die
in opstalrecht moet worden gegeven aan de stad werd hierbij toegevoegd aan de gemeenschappelijke
delen, zodat hierop nu een situatie van mede-eigendom is ontstaan.
De stad voerde ondertussen een opwaardering door aan het Stadspark en binnengebied en WL Immo
verbond haar ondergrondse parkings met elkaar. Hierbij werden de afspraken uit de onderhandse
overeenkomst en uit alle voormelde aktes steeds gerespecteerd.
Na herhaaldelijke rappels en ingebrekestellingen aan het adres van de notaris werd nu uiteindelijk
toch een ontwerpakte ontvangen die de overeengekomen zakelijke rechten via authentieke akte kan
verankeren en tegenstelbaar maken aan derden.
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Ontwerpakte
Notaris Cathérine Goossens maakte een ontwerpakte op die gevolg geeft aan de onderhandse
overeenkomst die goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 3 mei 2016 en die kort samengevat
volgende modaliteiten bevat:
 Recht van opstal 1
De stad en CAW de Kempen verlenen een ondergronds recht van opstal aan de vereniging
van mede-eigenaars van 'Residentie Julien' over een oppervlakte van 400 m² te nemen uit de
ondergrond van kadastrale percelen, gekend als 1ste afdeling sectie F nummers 211B2(deel),
215G(deel), 211Z(deel), 218A(deel) en 223F(deel), zoals aangeduid als lot 1 in groene
arcering op het plan van Ibens Landmeters van 7 maart 2019.
Dit recht van opstal wordt toegestaan tegen een eenmalige betaling van 1 euro om de
bestaande ondergrondse parkeergarages van WL Immo met elkaar te verbinden voor 50 jaar,
ingaande op 25 april 2016 en eindigend op 24 april 2066.
Bij het einde van het opstalrecht komen alle aangebrachte opstallen weer toe aan de stad
zonder enige vergoeding, maar zal wel een eeuwigdurend recht van doorgang gevestigd
worden over dit tracé zodat de bereikbaarheid en ontsluiting van alle ondergrondse
parkeergarages gegarandeerd blijft.
 Erfdienstbaarheden verbonden aan recht van opstal 1
De vereniging van mede-eigenaars van 'Residentie Julien' verleent aan de stad kosteloos een
recht van boven- en ondergrondse aansluiting, ten laste van het perceel waarop opstalrecht 1
werd gevestigd. Hierdoor kan de stad huidige en/of toekomstige openbare wegen, parkings of
parkeergarages ondergronds en/of bovengronds laten aansluiten aan de bestaande
ondergrondse parking van WL Immo. Dit recht van boven- en ondergrondse aansluiting wordt
gevestigd voor dezelfde duur als opstalrecht 1.
De vereniging van mede-eigenaars van 'Residentie Julien' verleent eveneens kosteloos een
ondergrondse erfdienstbaarheid van doorgang aan de stad ten laste van de bestaande
parkeergarages onder 'Residentie Julien' en ten voordele van de aangelande eigendommen
van de stad, waardoor alle toegelaten verkeer ondergronds toegang kan nemen via deze
parking richting de toekomstige ondergrondse parkeergarage van de stad. Dit recht van
doorgang is eeuwigdurend.
 Recht van opstal 2
De vereniging van mede-eigenaars van 'Residentie Julien' verleent aan de stad een recht van
opstal over een oppervlakte van 650 m², kadastraal gekend als 1ste afdeling sectie F nummer
211E2(deel), zoals aangeduid als lot 'parkeerzone' in gele arcering op het plan van Ibens
Landmeters van 16 januari 2019.
Dit recht van opstal wordt toegestaan tegen een eenmalige betaling van 1 euro voor 50 jaar,
ingaande op 25 april 2016 en eindigend op 24 april 2066.
Bij het einde van het opstalrecht komen alle aangebrachte opstallen weer toe aan de
vereniging van mede-eigenaars van 'Residentie Julien' zonder enige vergoeding.
 Recht van opstal 3 (toekomstig)
De vereniging van mede-eigenaars van 'Residentie Julien' verbindt er zich toe op een later
tijdstip aan de stad een ondergronds recht van opstal te verlenen in de kelder van 'Residentie
Julien' voor het maken van een inrit en ondergrondse doorgang richting de toekomstige
ondergrondse parkeergarage. Het exacte tracé van dit ondergronds opstalrecht zal op een
latere fase tussen partijen in gezamenlijk overleg worden vastgelegd.
Dit opstalrecht zal eveneens gevestigd worden tegen een eenmalige vergoeding van 1 euro en
einde nemen op 24 april 2066. Na het einde van het opstalrecht komen alle constructies weer
toe aan de vereniging van mede-eigenaars van 'Residentie Julien'.
 Stopzetting tijdelijke rechten van overgang en vestiging nieuw recht van overgang
Zoals vermeld in de voorafgaande uiteenzetting verleenden CAW Kempen en stad Herentals
aan WL Immo een tijdelijk recht van doorgang over hun eigendommen om toegang te nemen
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tot hun ondergrondse parkeergarage vanuit het Hofkwartier. CAW Kempen bedong een
tijdelijk gratis gebruiksrecht voor 8 ondergrondse parkings. Al deze rechten komen nu te
vervallen, WL Immo zal nu toegang nemen via de Belgiëlaan langs de minst schadelijke weg
met een minimale breedte van 3 meter voor gemotoriseerd verkeer en 1 meter voor
voetgangers over de percelen 218A, 211Z, 211B2 en over het tracé van het reeds gevestigde
recht van doorgang op perceel 211E2. Dit recht van doorgang is eeuwigdurend, maar zal
herbekeken worden wanneer het opstalrecht 3 in voege gaat.
Openbaar nut
De stad vestigt al deze zakelijke rechten in het kader van het openbaar nut, namelijk voor de
realisatie van publieke ruimte in het kader van het masterplan 'binnengebied Schaliken'. De stad
vraagt dan ook vrijstelling van registratierechten conform Artikel 2.9.6.0.3. van de Vlaamse codex
Fiscaliteit.
Bodem
Er werden gunstige bodemattesten aangeleverd voor alle betrokken percelen.
Kosten
In de akte staat opgenomen dat de aktekosten voor een gelijk deel voor rekening zijn van de partijen.
Als tegemoetkoming voor de nalatigheid zal de notaris echter geen dossierkosten en erelonen
aanrekenen.
Principiële goedkeuring CBS
Het college van burgemeester en schepenen verleende op 15 juni 2020 principieel goedkeuring aan de
vestiging van de zakelijke rechten in het 'binnengebied Schaliken', volgens de modaliteiten
opgenomen in bijgevoegde ontwerpakte.

Besluit
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de vestiging van enkele zakelijke rechten in het
'binnengebied Schaliken', volgens de modaliteiten opgenomen in bijgevoegde ontwerpakte.
Algemeen directeur Dirk Soentjens en voorzitter Bart Michiels of hun respectievelijke
plaatsvervangers worden gemachtigd om de akte te ondertekenen namens de stad.

Stemming op besluit 1
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2020_GR_00151

Verhogen Spoorwegbrug over Albertkanaal: principieel
akkoord voorlopige vaststelling gedeeltelijke opheffing
gemeentewegen (voormalige buurtwegtracés)
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De Vlaamse Waterweg nv verhoogt de bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte
van 9,10 m. Naast deze aanpassing en herbouw van de bruggen worden de vernauwingen onder de
bruggen verbreed.
Net zoals de bruggen Lierseweg (N13) (in uitvoering, nr. 43) en Herenthoutseweg (uitvoering in 20202021, nr. 42) moet ook de spoorwegbrug over het Albertkanaal (brug nr. 44) verhoogd worden. Om
het treinverkeer mogelijk te blijven houden tussen Antwerpen en Herentals en met uitbreiding gans de
Kempen is het verleggen van het spoor aan de orde. Zo blijft het treinverkeer steeds mogelijk. Het
verleggen betekent een nieuwe locatie van de spoorwegbrug en een impact vanwege de verlegging
van de spoorlijn tussen de kruising met Vossenberg en iets voorbij de kruising met Wolfstee (die
afstand is nodig om de nieuwe helling te overwinnen en om op de nieuwe bruglocatie te kunnen
aantakken). De Vlaamse Waterweg bereidt, in samenspraak met Infrabel en de stad, een aanvraag
tot omgevingsvergunning voor.

Juridische grond
 Decreet over de gemeentewegen van 3 mei 2019

Argumentatie
Decretale bepaling
In afwachting van de omgevingsvergunningsaanvraag, waarbij onder andere de rooilijnen van de
kruisende straten worden herbekeken, is het wenselijk om alvast alle in onbruik geraakte
gemeentewegtracés op te heffen. Het betreft hier voormalige buurtwegen uit de atlas der buurtwegen
uit 1841, die door de aanleg van de spoorweg, het Albertkanaal, de industriezone of
woonstraten enkel nog administratief bestaan, maar in werkelijkheid reeds jaren overbouwd
of verdwenen zijn.
Het decreet over de gemeentewegen stelt echter dat niemand een gemeenteweg kan aanleggen,
wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.
Grafisch plan
De Vlaamse Waterweg maakte op 28 mei 2020 een grafisch plan op overeenkomstig afdeling 3 van
het decreet over de gemeentewegen om de opheffing van deze gemeentewegen administratief te
regulariseren.
Concreet wordt de opheffing van volgende gemeentewegtracés voorgesteld:
 Voormalige buurtweg 45:
Deze werd reeds deels afgeschaft vanaf de noordkant van de Toekomstlaan tot aan de
zuidkant van de spoorweg (paarse tracé) bij de aanleg van de industriezone Klein Gent.
Tussen de zuidkant van de spoorweg en de aantakking aan Hazenpad is het tracé in onbruik
sinds de aanleg van de spoorweg, maar nog niet administratief opgeheven.
 Voormalige buurtweg 44:
Deze buurtweg werd deels verlegd door het rooilijnplan van Wolfstee, goedgekeurd bij MB op
24 april 1969, waarbij een S-bocht werd gecreëerd en ondertunneling van de spoorweg. Het
verlaten tracé werd echter nooit administratief afgeschaft en moet administratief worden
opgeheven.
 Voormalige buurtweg 36:
Deze werd over een klein gedeelte (paarse tracé) tussen buurtweg 4 en buurtweg 40
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afgeschaft. Het resterende tracé van deze gemeenteweg tussen buurtweg 4 en 40 bestaat
administratief nog, maar is eveneens in onbruik geraakt door aanleg van de spoorweg. Het
wegtracé van buurtweg 36 wordt dan ook administratief opgeheven over dit tracé.
Voormalige buurtweg 39:
Deze is volledig in onbruik geraakt door aanleg van de spoorweg en het Albertkanaal tussen
Wolfstee en De Beuckelaer- Pareinlaan. Enkel waar deze snijdt met de N13 is het tracé nog in
gebruik en moet het behouden blijven. Verder wordt het wegtracé van voormalige buurtweg
39 administratief opgeheven van de rooilijn van Wolfstee tot aan de rooilijn met De
Beuckelaer- Pareinlaan.
Voormalige buurtweg 40:
Dit tracé bestaat grotendeels nog als het noordelijke deel van Wolfstee, maar is ten oosten
van de Lierseweg-N13 tussen de oude 'Route Herentals-Lier' en de N13 in onbruik sinds de
aanleg van het Kanaal. Dit tracé wordt administratief afgeschaft.
Voormalige Route Herentals-Lier:
Deze oude Lierseweg is verlegd bij KB op 3 oktober 1949 naar aanleiding van de aanleg en
overbrugging van het Albertkanaal. Het oude tracé is echter administratief nooit opgeheven
en moet nu worden opgeheven tot aan de aanhechting met de 'Lierseweg'. Enkel waar het
tracé kruist met De Beuckelaar-Pareinlaan blijft de gemeenteweg administratief behouden.
Voormalige buurtweg 47:
Deze voormalige buurtweg is in onbruik geraakt tussen de aftakking met de oude Route
Herentals-Lier ten zuiden van de spoorweg en Langegeer aan de noordzijde van het spoor. Dit
tracé wordt dus eveneens opgeheven.
Voormalige buurtweg 38:
Deze voormalige buurtweg is in onbruik geraakt tussen de Lierseweg en Wolfstee door de
aanleg van het Albertkanaal. Dit tracé wordt dus eveneens administratief opgeheven.
Voormalige buurtweg 46:
Deze voormalige buurtweg is in onbruik geraakt tussen de zandweg die aftakt van de
Ekelstraat tot aan de Markgravenstraat en wordt administratief opgeheven. Enkel over het
tracé waar een fietsverbinding richting het station wordt gelegd, blijft deze administratief
behouden.

Zoals gesteld betreft het hier enkel gemeentewegen die momenteel volledig in onbruik zijn. Voor de
gemeentewegtracés die nog in gebruik zijn, maar gewijzigd worden binnen dit dossier zullen de
gedetailleerde rooilijnplannen toegevoegd worden bij de omgevingsvergunningsaanvraag en zal de
gemeenteraad beslissen over de wijziging van deze tracés binnen de vergunningsprocedure.
Principiële goedkeuring CBS
Het college van burgemeester en schepenen verleende op 15 juni 2020 principieel goedkeuring aan de
voorlopige vaststelling van de opheffing van in onbruik geraakte gemeentewegtracés (deel van
voormalige buurtwegen nrs. 45, 44 ,36, 39, 40, 47, 38, 46 en deel 'Route Herentals-Lier'),
overeenkomstig bijgevoegd grafisch plan, opgemaakt door De Vlaamse Waterweg op 28 mei 2020.
Verdere procedure
Volgende procedure moet, conform artikel 21-23 van het decreet over de gemeentewegen, worden
doorlopen met richtinggevende timing:





Voorlopige vaststelling gemeenteraad: heden
Openbaar onderzoek 30 dagen: begin juli - begin augustus 2020
Definitieve vaststelling gemeenteraad: 1 september 2020
Publicatie en inwerkingtreding: september - oktober 2020
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Besluit
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de voorlopige vaststelling van de opheffing van in onbruik
geraakte gemeentewegtracés (deel van voormalige buurtwegen nrs. 45, 44 ,36, 39, 40, 47, 38, 46 en
deel 'Route Herentals-Lier'), overeenkomstig bijgevoegd grafisch plan, opgemaakt door De Vlaamse
Waterweg op 28 mei 2020 en geeft het college van burgemeester en schepenen opdracht om,
overeenkomstig artikel 17§2, het openbaar onderzoek op te starten binnen een ordetermijn van 30
dagen.

Stemming op besluit 1

-

unaniem voor

Bijlagen
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2020_GR_00152

Site St.-Janneke: goedkeuring gedeeltelijke ontbinding
opstalrecht VC Herentals en vestiging opstalrecht met
bijhorende erfdienstbaarheden Artemis
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad kocht bij akte op 13 november 1985 een site van 10ha 67a 03ca aan St.-Janneke met het oog
op de aanleg en uitbouw van gemeentelijk sportterreinen tegen 10.670.300 BEF.
Bij akte op 26 april 2004 werd 6ha 80a 17ca van deze site gratis in opstalrecht gegeven aan vzw VC
Herentals om deze te bestemmen als voetbalterreinen met de nodige accommodaties voor de
voetbalsport voor 27 jaar, ingaande op 1 januari 2004 en eindigend op 1 januari 2031.
Op 16 juni 2004 werd bij Ministrieel Besluit het Bijzonder Plan van Aanleg 'St.-Janneke' goedgekeurd,
die de geldende ruimtelijke visie van de site en de omgeving bepaalt.
Het bestuur wenst nu op de site St.-Janneke een opstalrecht met bijhorende erfdienstbaarheden te
verlenen aan HC Artemis voor aanleg van een hockeyveld met clubhuis en aanhorigheden. Voor dit
alles overeengekomen kan worden dient het lopende recht van opstal met VC Herentals deels
ontbonden te worden. VC Herentals is hiertoe bereid. Bovendien wil het bestuur een optie verlenen
aan HC Artemis voor een bijkomend terrein.

Juridische grond
 Wet over het recht van opstal van 10 januari 1824
 Burgerlijk Wetboek, artikels 1101 en volgende
 Decreet over het lokaal bestuur - artikel 56, §1

Argumentatie
Opmetingsplan
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Op 18 mei 2020 maakte landmeter Peter Liekens een ontwerp van splitsingsplan op, waarop volgende
zaken staan aangeduid:
 Loten 1 (blauw) en 2 (oranje), in totaal 2ha 15a 02ca, worden onttrokken aan het opstalrecht
van VC Herentals.
 Op lot 1 met een oppervlakte van 1ha 14a 79ca wordt een opstalrecht verleend ten voordele
van Artemis.
 Voor lot 2 met een oppervlakte van 1ha 00a 23ca wordt een optie tot opstalrecht verleend ten
voordele van Artemis.
 Bijhorend aan het opstalrecht op lot 1 worden volgende erfdienstbaarheden gevestigd:
o bovengronds recht van doorgang via het rode tracé om toegang te nemen tot de site
o ondergronds recht van doorgang via het gele tracé voor riolering
o ondergronds recht van doorgang via het groene tracé voor nutsleidingen.
Het meetplan werd opgenomen in de database der afbakeningsplannen onder referentienummer
13302/10376.
Prekadastratie
Het meetplan werd ter prekadastratie aangeboden, waarbij volgende voorafgaande
perceelsidentificaties werden toegekend:
Lot

Bronperceel

Nieuwe perceelnummer

Lot 1

2e afdeling sectie D nummer 516P en 516R(deel)

516T

Lot 2

2e afdeling sectie D nummer 516N en 516R(deel)

516V

Ontwerpakte gedeeltelijke beëindiging RVO VC Herentals
Notaris Ann Schaeken maakte een ontwerpakte op voor gedeeltelijke ontbinding van het lopende
opstalrecht met vzw VC Herentals, die kort samengevat volgende bepalingen bevat:
 het lopende opstalrecht, gevestigd bij akte door notaris Vanhencxthoven op 26 april 2004,
wordt in wederzijdse toestemming vervroegd beëindigd voor wat betreft loten 1 en 2 op
voormeld meetplan, voor een totale oppervlakte van 2ha 15a 02ca.
 de stad krijgt bij ondertekening van de akte de grond met de opstallen weer in haar volle
bezit in de staat waarin het onroerend goed zich op dat moment bevindt
 geen van beide partijen is een vergoeding verschuldigd voor deze gedeeltelijke vervroegde
beëindiging
 kosten, rechten en erelonen zijn volgens akte ten laste van VC Herentals, maar zullen bij de
uiteindelijke afrekening doorgerekend worden aan Artemis.
Het opstalrecht met vzw VC Herentals op de rest van de site blijft gewoon lopen volgens de
modaliteiten uit de akte uit 2004 en eindigt van rechtswege op 1 januari 2031.
Ontwerpakte opstalrecht, erfdienstbaarheden en optie Artemis
Notaris Ann Schaeken maakte eveneens een ontwerpakte op voor vestiging van een recht van opstal
met Artemis op lot 1, de bijhorende erfdienstbaarheden en de optie voor een opstalrecht op lot 2, die
kort samengevat volgende modaliteiten bevat:
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Recht van opstal
Op lot 1 (perceel 516T), met een oppervlakte van 1ha 14a 79ca, verleent de stad een opstalrecht ten
voordele van bv Artemis Sport & Business:
 Voor 35 jaar tegen een vergoeding van 1 euro per jaar
 Bestemming: aanleg hockey-infrastructuur (één terrein met aanhorigheden, kantine, ...)
 Bij einde opstalrecht of bij voortijdig einde wegens wanprestaties komen alle opstallen weer
toe aan de stad zonder vergoeding, tenzij we deze wensen te laten afbreken door Artemis.

Erfdienstbaarheden
Teneinde de site bereikbaar te maken voor Artemis worden volgende erfdienstbaarheden gevestigd,
eveneens aangeduid op het meetplan van Peter Liekens:
 Bovengronds recht van doorgang om toegang te nemen tot de site via de
bestaande toegangsweg, via het rode tracé op het meetplan. Deze toegangsweg mag enkel
gebruikt worden te voet of met de fiets, voor leveringen of hulpdiensten is wel gemotoriseerd
verkeer toegestaan.
 Ondergronds recht van doorgang voor aansluiting op de openbare riolering via het gele tracé
 Ondergronds recht van doorgang voor nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit,
netwerkkabels,...) via het groene tracé.
Al deze erfdienstbaarheden worden gevestigd voor de duur van het opstalrecht, maar kunnen verlegd
of opgeheven worden bij toekomstige ontwikkelingen op de site. De kosten van een
eventuele verlegging of opheffing zijn ten laste van de stad.
Vermits het rode tracé en gele tracé loopt over de zone die in opstalrecht is bij VC Herentals moeten
zij voor het verlenen van deze erfdienstbaarheden tussen komen in de akte.

Optie
Het bestuur wenst Artemis een optie, ook wel eenzijdige belofte genoemd, te verlenen voor een
opstalrecht op lot 2 (perceel 516V met een oppervlakte van 1ha 00a 23ca), met het oog op de aanleg
een 2e terrein wanneer de club groeit en hier nood aan heeft. Volgende modaliteiten worden hiervoor
bepaald:
 De optie wordt verleend voor een termijn van 8 jaar, gedurende deze termijn kan stad
Herentals het zakelijk recht op deze eigendom niet overdragen aan derden. Artemis kan het
optierecht niet overdragen aan derden. Gedurende deze termijn zal een gratis gebruiksrecht
verleend ten voordele van Artemis via onderhandse overeenkomst.
 De optie kan gelicht worden onder voorwaarde van het bereiken van een ledenaantal van 350
binnen deze termijn (momenteel heeft de club 175 leden), te bewijzen door een ledenlijst met
naam, woonplaats en geboortedatum van de leden
 De lichting van de optie gebeurt door het versturen van een aangetekende brief gericht aan
het college van burgemeester en schepenen, waarin het lichten van de optie kenbaar wordt
gemaakt
 Bij tijdige en geldige lichting van de optie moet Artemis binnen de 4 maanden een
ontwerpakte aanleveren, die ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen. De modaliteiten van dit opstalrecht zullen dezelfde zijn als deze
op lot 1, met uitzondering van de duur van het opstalrecht, welke gelijk zal zijn aan de
resterende duur van het opstalrecht op lot 1.
 Bij niet-lichting van de optie, hetzij doordat het ledenaantal niet werd bereikt, hetzij doordat
het ledenaantal wel werd bereikt maar Artemis geen gebruik wenst te maken van deze optie,
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komt het goed weer volledig ter vrije beschikking van de stad, met dien verstande dat ook het
gratis gebruiksrecht eindigt.

Kosten - bijkomende kosten
Alle kosten, rechten en erelonen van deze akte en de akte van gedeeltelijke ontbinding zijn voor
rekening van Artemis. Gemaakte meetkosten ten bedrage van 1.996,50 euro, betaald door de stad
maar ten laste van Artemis, worden bij de akte bijkomend doorgerekend aan Artemis.
Bodem
Op 5 mei 2020 leverde OVAM een gunstig bodemattest af voor perceel 516P.
Op 14 mei 2020 leverde OVAM gunstige bodemattesten af voor percelen 516R en 516N.
Motivering algemeen belang
Bij de verlening van zakelijke rechten wordt in principe steeds de schattingsprijs als
minimumwaarde gehanteerd, afwijken hiervan kan enkel om objectieve redenen van algemeen
belang. De stad wenst in dit geval af te wijken van deze minimumwaarde om redenen van algemeen
belang, zijnde de verdere uitbouw van een breed en laagdrempelig sportaanbod in Herentals.
Principiële goedkeuring CBS
Het college van burgemeester en schepenen verleende op 15 juni 2020 principieel goedkeuring aan de
ontwerpaktes, die nu voorliggen ter definitieve goedkeuring.

Besluit
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de gedeeltelijke vervroegde beëindiging van het lopende
opstalrecht met vzw VC Herentals, gevestigd bij akte op 26 april 2004, voor wat betreft een zone,
kadastraal gekend als 2e afdeling sectie D nummers 516N, 516P en 516R(deel), na prekadastratie
gekend als 516V en 516T, aangeduid als loten 1 en 2 met een totaaloppervlakte van 2ha 15a 02ca op
het opmetingsplan van 18 mei 2020 door landmeter Peter Liekens, conform de voorwaarden
opgenomen in bijgevoegde ontwerpakte.
De gemeenteraad keurt de bijgevoegde ontwerpakte en de hierin opgenomen modaliteiten goed over:
 de vestiging van een opstalrecht ten voordele van Artemis S&B op een zone, kadastraal
gekend als 2e afdeling sectie D nummers 516P en 516R(deel), na prekadastratie gekend als
516T, aangeduid als lot 1 met een oppervlakte van 1ha 14a 79ca op het opmetingsplan van
18 mei 2020 door landmeter Peter Liekens, ingaande bij ondertekening van de authentieke
akte voor 35 jaar tegen een jaarlijkse vergoeding van 1 euro
 de vestiging van onder- en bovengrondse erfdienstbaarheid ten voordele van Artemis S&B
over het gele, rode en groene tracé op het opmetingsplan van 18 mei 2020 door landmeter
Peter Liekens voor de duur van voormeld opstalrecht
 de verlening van een optie tot opstalrecht gedurende 8 jaar ten voordele van Artemis S&B op
een zone, kadastraal gekend als 2e afdeling sectie D nummers 516N en 516R(deel), na
prekadastratie gekend als 516V, aangeduid als lot 2 met een oppervlakte van 1ha 00a 23ca
op het opmetingsplan van 18 mei 2020 door landmeter Peter Liekens, met het oog op de
aanleg van een extra hockeyveld onder voorwaarde van het bereiken van een ledenaantal
binnen deze termijn.
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Algemeen directeur Dirk Soentjens en voorzitter Bart Michiels of hun respectievelijke plaatsvervangers
worden gemachtigd om de aktes te ondertekenen namens de stad.

Stemming op besluit 1

-

unaniem voor

Bijlagen
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2020_GR_00139

Beheersplan Sint-Bavo en omgeving: goedkeuring
aangepast beheersplan
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Op 9 april 2018 gunde het college van burgemeester en schepenen de opdracht 'opmaak beheersplan
Sint-Bavokerk en omgeving' aan studiebureau Omgeving cvba uit Berchem.
De gemeenteraad heeft op 18 december 2018 het beheersplan Sint-Bavokerk en omgeving
goedgekeurd. Het dossier is daarna, voor goedkeuring, ingediend bij het agentschap Onroerend
Erfgoed. Op 3 oktober 2019 heeft Onroerend Erfgoed haar opmerkingen op het beheersplan (onder
andere over de cultuurgoederen) aan de stad doorgegeven.
Het studiebureau Omgeving heeft het beheersplan aangepast aan de opmerkingen van Onroerend
Erfgoed.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen
 Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

Argumentatie
Op 3 oktober 2019 heeft Onroerend Erfgoed haar opmerkingen op het beheersplan (onder andere
over de cultuurgoederen) aan de stad doorgegeven. Het studiebureau Omgeving heeft het
beheersplan aangepast aan de opmerkingen van Onroerend Erfgoed. De technische dienst legt het
aangepast beheersplan voor goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Besluit
De gemeenteraad keurt het aangepast beheersplan Sint-Bavo en omgeving goed.
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Stemming op besluit 1

-

unaniem voor
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2020_GR_00140

Onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde
wegen - 2020-065: goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De opdracht omvat het uitvoeren van onderhoud- en herstellingswerken aan volgende onverharde
wegen in 2020:











Lavendelweg
Alenblok
Greestraat
Wijngaard
Bosbergen (verbinding naar Hulzen)
Honingstraat
Schravenhage
Prinsenstraat
Herendaliapad
Parking hoek Herenthoutseweg - Molenvest

Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad
 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen
 Bestuursdecreet van 7 december 2018
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht
 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen
 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de
goed te keuren uitgave exclusief btw bereikt de drempel van 139.000,00 euro niet)
 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen
 Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'onderhoud- en herstellingswerken aan onverharde wegen' werd een
bestek met nr. 2020-065 opgesteld door de technische dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 40.773,35 euro exclusief btw of 49.335,75 euro
inclusief 21 % btw. De raming exclusief btw bereikt de limiet van 139.000,00 euro voor het gebruik
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van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking niet. Er wordt voorgesteld de
opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
2241100/SO/0200 (actie/raming A000242/MJP000972).

Besluit
De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2020-065 en de raming voor de opdracht “onderhoud- en
herstellingswerken aan onverharde wegen”, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
De raming bedraagt 40.773,35 euro exclusief btw of 49.335,75 euro inclusief 21 % btw.
De gemeenteraad beslist dat deze opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.

Stemming op besluit 1

-

-
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25 stem(men) voor: Bieke Baeten; Peter Bellens; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk;
Patrik De Cat; Annick De Grauwe; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick
Kraft; Bart Lamers; Rob Lathouwers; Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger
Moons; Tom Olyslaegers; Els Sterckx; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van
Olmen; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans; Lore Wagemans
3 onthouding(en): Evelyn Breugelmans; Susy Matthijs; Peter Verpoorten

2020_GR_00141

Infrastructuurwerken 'herstellingswerken industriezone
Wolfstee - Klein Gent'- W-087-2020: goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad keurde op 2 oktober 2018 de toewijzing van de studieopdracht aan IOK voor de
infrastructuurwerken 'herstellingswerken in de industriezone Wolfstee - Klein Gent' in de stad
Herentals, de gemeente Herenthout en de gemeente Grobbendonk goed.
De gemeenteraad keurde op 2 oktober 2018 de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad
Herentals, de gemeente Herenthout, de gemeente Grobbendonk en IOK inzake de geplande
occasionele gezamenlijke opdracht voor infrastructuurwerken 'herstellingswerken in de industriezone
Wolfstee - Klein Gent' goed.

Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad
 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen
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 Bestuursdecreet van 7 december 2018
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht
 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen
 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het
geraamde bedrag exclusief btw overschrijdt de drempel van 750.000,00 euro niet)
 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen
 Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen

Argumentatie
In het kader van de opdracht “Infrastructuurwerken 'herstellingswerken industriezone Wolfstee - Klein
Gent'” werd het aanbestedingsdossier opgesteld door IOK.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 266.650,41 euro exclusief btw of 317.056,38 euro
inclusief btw. De raming exclusief btw overschrijdt de limiet van 750.000 euro voor het gebruik van de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking niet.
Op MJP000808 (Klein-Gent industriezone: uitvoering samenwerkingsovereenkomst (IOK) is op 28 mei
2020 208.332,64 euro beschikbaar. De technische dienst stelt voor om het nodige krediet over te
zetten van 'Servaas Daemsstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering: nutsvoorzieningen'
(MJP000933) en 'Geelseweg en Greesstraat: aanleg weginfrastructuur en riolering:
nutsmaatschappijen' (MJP000931) naar 'Klein-Gent industriezone: uitvoering
samenwerkingsovereenkomst (IOK)' (MJP000808). Het nodige krediet kan pas bepaald worden bij de
gunning van de opdracht.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Raadslid Bertels legt een stemverklaring af die conform het huishoudelijk reglement in het
audioverslag wordt opgenomen.

Besluit
De gemeenteraad keurt het bestek en de raming voor de opdracht 'Infrastructuurwerken
'herstellingswerken industriezone Wolfstee - Klein Gent', opgesteld door IOK goed. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
De raming bedraagt 266.650,41 euro exclusief btw of 317.056,38 euro inclusief btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
De gemeenteraad beslist het nodige krediet over te zetten van 'Servaas Daemsstraat: aanleg
weginfrastructuur en riolering: nutsvoorzieningen' (MJP000933) en 'Geelseweg en Greesstraat: aanleg
weginfrastructuur en riolering: nutsmaatschappijen' (MJP000931) naar 'Klein-Gent industriezone:
uitvoering samenwerkingsovereenkomst (IOK)' (MJP000808).
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Stemming op besluit 1

-

21 stem(men) voor: Bieke Baeten; Peter Bellens; Liese Bergen; Eva Brandwijk; Patrik De Cat;
Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Rob Lathouwers; Pieter
Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom Olyslaegers; Yoleen Van Camp;
Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans; Lore Wagemans
7 onthouding(en): Jan Bertels; Evelyn Breugelmans; Annick De Grauwe; Bart Lamers; Susy
Matthijs; Els Sterckx; Peter Verpoorten

-
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2020_GR_00157

F102 autoluwe fietsroute Herentals - Turnhout:
samenwerkingsovereenkomst
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De provincie Antwerpen heeft in het verleden verschillende stedelijke verbindingen geselecteerd om
uit te bouwen als fietsostrades. Dit zijn functionele fietsroutes tussen steden om de fietser zo snel
mogelijk van punt A naar punt B te brengen. Voorbeelden op het grondgebied van Herentals zijn F105
Herentals-Geel-Balen, F103 Herentals-Lier, F106 Herentals-Aarschot en F5 fietsostrade langs het
jaagpad van het Albertkanaal. Het gaat om fietsostrades die al bestaan, in uitvoering zijn of in
studieopdracht zitten.
Ook het traject Herentals-Turnhout is geselecteerd om als gewenste stedelijke verbinding te realiseren
als fietsostrade. Echter op relatief korte termijn kan dit niet gerealiseerd worden vanwege financiële of
ruimtelijke aspecten (doorkruising natuurgebied, doorkruising militair domein).
De provincie stelt daarom een alternatief concept voor om te realiseren op korte termijn, om de
verbinding tussen beide steden voor functionele fietsverplaatsingen te ondersteunen. Dit alternatief is
een autoluwe fietsroute: een vlotte en comfortabele fietsverbinding die autoluw is of wordt, omwille
van het terugschroeven van de verkeersfunctie, en die geschikt is als lange afstandsfietsroute.
Kenmerken ervan zijn:








gebruik van bestaande autoluwe wegen = duurzaam ruimtegebruik
beperkt aantal lokale infrastructurele ingrepen
snel te realiseren
lage kostprijs
functionele route die maximaal vervoerpotentieel aanspreekt
herkenbaar en leesbaar
directe route.

De provincie wil tussen Herentals en Turnhout op korte termijn een autoluwe fietsroute realiseren.
Hiervoor zal de provincie een studieopdracht opstarten die de nodige stappen in de
mobiliteitsprocedure zal doorlopen (startnota, projectnota door projectstuurgroep te bespreken en
goed te keuren en infomomenten naar bewoners toe).
Timing van dit traject is om eind 2021 maatregelen te kunnen nemen op het terrein.
Op 16 april 2020 was er een bilateraal overleg tussen de provincie en de stad, waarbij de provincie
het concept, de methodiek en de toepassing van de autoluwe fietsroute toelichtte, welke de mogelijke
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acties zijn op het grondgebied van Herentals en wat de vervolgstappen zijn in het traject. Als eerste
stap wil de provincie een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de gemeenten waar de autoluwe
fietsroute zich op zal bevinden (Herentals, Lille, Kasterlee en Turnhout).
Op 2 juni 2020 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de opstart van het
dossier. Zij voegden verschillende opmerkingen toe in verband met de timing en de
samenwerkingsovereenkomst. Deze opmerkingen werden doorgegeven aan de provincie en werden
aangepast.
De provincie zal het project, methodiek en timing komen voorstellen op de gemeenteraadscommissie
van 17 juni 2020, zodat de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd kan worden op de
gemeenteraad van 23 juni 2020.

Argumentatie
De dienst mobiliteit adviseert positief op de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst (zie
bijlage) tussen de provincie Antwerpen en de stad in het kader van de aanleg en het onderhoud van
de autoluwe fietsroute F102 Herentals - Turnhout.
Fietsers leggen steeds grotere afstanden af, zeker met de enorme groei in het aantal elektrische
fietsen. Voor het afleggen van deze afstanden en voor het stimuleren van anderen om ook te gaan
fietsen, is er nood aan een goed netwerk. De fiets als volwaardig vervoersmiddel en als alternatief
voor de auto kan alleen wanneer er kwaliteit wordt geboden aan de fietser.

Besluit
De gemeenteraad keurt de algemene samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en
de stad Herentals voor de aanleg en het onderhoud van de autoluwe fietsroute F102 Herentals Turnhout goed.
Algemeen directeur Dirk Soentjens en voorzitter Bart Michiels worden gemachtigd om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen namens de stad.

Stemming op besluit 1

-

unaniem voor

Bijlagen


SO_provincie_Antwerpen_OV_Herentals_20200226.pdf

Sector vrije tijd
Dienst sport, jeugd en evenementen
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Aanpassing samenwerkings- en gebruiksovereenkomst
overdekte ijsbaan Sport Vlaanderen-stad Herentals
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad van 20 december 2005 ging principieel akkoord om tussen te komen in de
investeringslast voor de overkapping van de ijsbaan van Sport Vlaanderen Netepark voor maximum 40
% van de kostprijs en met een maximumbedrag van 371.840 euro, onder voorbehoud van
goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen Sport Vlaanderen (toen nog Bloso) en het
stadsbestuur van Herentals. De samenwerkings- en gebruiksovereenkomst werd op de gemeenteraad
van 15 december 2009 goedgekeurd. Op de beheerscommissie van 27 juni 2018 stelde Sport
Vlaanderen visienota 2020 voor. Om verdere investeringen en exploitatie van hun infrastructuur
mogelijk te maken, zullen zij de komende jaren hun tarieven optrekken en deze benchmarkconform
maken. Voor de verhoging van de tarieven van de ijsbaan wenst stad Herentals een
tegencompensatie,verwijzend naar de huidige gebruiksovereenkomst, die in artikel 14 stelt dat
tarieven enkel geïndexeerd kunnen worden. De compromis die werd gezocht tussen beide partijen
wordt vertaald in een nieuwe samenwerkings- en gebruiksovereenkomst van de overdekte ijsbaan.

Argumentatie
Sport Vlaanderen stelde op de beheerscommissie in 2018 zijn nieuwe visienota 2020 voor. Sport
Vlaanderen wenst het centrum van Herentals, als een van de enige centra in Vlaanderen, in te zetten
op 4 prioritaire functies, namelijk:





topsport
breedtesport
opleiding
nichesport.

Op de beheerscommissie van 27 juni 2018 stelde Sport Vlaanderen een eerste keer dat het
exploiteren en bijkomend investeren in hun sportinfrastructuur enkel haalbaar zou zijn mits een
tariefstijging voor gebruikers voor al hun centra in Vlaanderen. Daarnaast werd gesteld dat ze voor
hun tarieven benchmarkconform wensen te zijn, geënt op het gemiddelde van de Vlaamse
sportmarkt. Sport Vlaanderen zegt zelf hiervoor op de vingers getikt te worden door de Vlaamse
regering en verweten te worden om marktverstorend te zijn.
Stad Herentals ging niet akkoord met de aangekondigde tariefstijging en wees op de maatschappelijke
rol die Sport Vlaanderen heeft te vervullen. Daarnaast spoorde stad Herentals Sport Vlaanderen aan
om de tariefvergelijking enkel te maken met de non-profit sector. Ook vroeg stad Herentals om de
tarieven enkel te verhogen voor bovenlokale gebruikers en niet voor de lokale sporters en
verenigingen. Bovendien vroeg stad Herentals om tariefverhogingen naar de toekomst tijdig aan te
kondigen en af te stemmen op de gemeentelijke legislatuur zodat subsidies voor lokale gebruikers
tijdig gebudgetteerd kunnen worden.
Sport Vlaanderen had hier gedeeltelijk oren naar maar wees toch op de steeds hoger wordende
exploitatiekosten, zeker voor de ijsbaan, die het nodig maakten om de tarieven op te trekken. Zo niet,
waren ze genoodzaakt meer publieke uren open te stellen (die voor meer inkomsten zorgen) en dit
ten koste van de lokale ijssportclubs. Tegelijkertijd, tijdens de onderhandelingen, maakte Sport
Vlaanderen, op advies van stad Herentals, het gebruik van de Finse piste gratis en legde het een
gratis mountainbikeparcours aan speciaal voor de lokale sporter.
Specifiek voor de ijsbaan werd door stad Herentals verwezen naar artikel 14 van de huidige
overeenkomst. Deze stelt dat tarieven enkel geïndexeerd kunnen worden. Sport Vlaanderen verwees
eveneens naar artikel 14 en gaf aan dat het aantal uren van de lokale ijssportclubs intussen fel
vermeerderd is wat heeft geleid tot een grote groei aan lokale ijssporters in Herentals.
Er werd een compromis gezocht en op de beheerscommissie van 19 juni 2019 werd volgend akkoord
gemaakt:
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Als Sport Vlaanderen de tarieven op 1 september 2019 verhoogt voor het gebruik van de overdekte
ijsbaan, volgens onderstaande tabel:
tarief van voor
verhoging
ijsbaan droog 1/3 A of B of C 9,00 euro
ijsbaan droog 3/3
21,00 euro
ijsbaan winter
41,50 euro

Tarief 2019

Tarief 2020

Tarief 2021

11,00 euro
23,00 euro
50,00 euro

11,00 euro
26,00 euro
60,00 euro

11,00 euro
26,00 euro
70,00 euro

(De tarieven van Sport Vlaanderen zijn benchmarkconform. Ze zijn vergelijkbaar met de andere
ijssportcentra in Vlaanderen (bijlage).)
wenst stad Herentals dat:
 Sport Vlaanderen zorgt voor de plaatsing van mobiele tribunes, goed voor 200 extra
zitplaatsen.
 Sport Vlaanderen toestemming geeft aan sportverenigingen om tijdens hun evenementen en
wedstrijden reclame te maken voor hun sponsors.
Op die manier worden lokale clubs beschermd tegen de tariefstijging en hebben ze extra bronnen om
inkomsten te derven.
Sport Vlaanderen voerde de tariefstijging door vanaf 1 september 2019, maar stad Herentals nam de
tijd om de aangepaste gebruiksovereenkomst scherp te maken.
Stad Herentals wenst naar de toekomst eventuele extra tariefstijgingen van Sport Vlaanderen (na
2021) te voorkomen en te verankeren en daarom de huidige verouderde overeenkomst aan te passen.
Stad Herentals legt daarom ook specifiek een beperking op voor verdere tariefstijgingen, na 2021, van
5 %.

Besluit
De gemeenteraad keurt de nieuwe samenwerkings- en gebruiksovereenkomst tussen Sport
Vlaanderen en stad Herentals voor het gebruik van de overdekte ijsbaan goed.
Algemeen directeur Dirk Soentjens en voorzitter Bart Michiels worden gemachtigd om de nieuwe
samenwerkings- en gebruiksovereenkomst te ondertekenen namens de stad.

Stemming op besluit 1

-

-

15 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Patrik De Cat; Andreas Huyskens; Eva
Kerkhofs; Nick Kraft; Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van
Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans
13 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Evelyn Breugelmans; Annick De
Grauwe; Anne-Mie Hendrickx; Bart Lamers; Rob Lathouwers; Susy Matthijs; Tom Olyslaegers;
Els Sterckx; Peter Verpoorten; Lore Wagemans

Bijlagen
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Nieuwe gebruiksovereenkomst overdekte schaatsbaan tussen Sport Vlaanderen en stad
Herentals.docx
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2020_GR_00158

Subsidieovereenkomst stad Herentals - HC Artemis voor
aanleg sportinfrastructuur
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
HC Artemis is op zoek naar een eigen stek voor de uitbouw van hun clubwerking en de hockeysport in
Herentals.
In het meerjarenplan 2020-2025 werd een subsidie ingeschreven ter waarde van 300.000 euro voor
de aanleg van een of meerdere kunstgrashockeyveld(en) en de bouw van een clublokaal voor HC
Artemis.
Het college van burgemeester en schepenen nam een eerste keer kennis van het ontwerp van de
subsidieovereenkomst op 14 april 2020. De overeenkomst werd daarna verder besproken met de club
waarna ze principieel goedgekeurd werd op het college van burgemeester en schepenen van 8 juni
2020. Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de gemeenteraad om de
subsidieovereenkomst goed te keuren.

Argumentatie
HC Artemis is een club in evolutie en in groei. Mede door de nationale publieke successen van de
nationale mannen- en vrouwenhockeyploeg, is de hockeysport erg in trek bij de Vlaamse jongeren. In
Herentals en omgeving zijn geen/weinig kunstgrashockeyvelden. Hierdoor heeft Herentals een goed
potentieel voor deze sport.
De afgelopen jaren was HC Artemis genoodzaakt te spelen op verschillende natuurgras- en
kunstgrasvoetbalvelden. Door een gebrek aan een vaste stek werd de verdere groei en de continuïteit
van de clubwerking belemmerd.
De stad Herentals voorziet een subsidie van 300.000 euro voor de aanleg van een (of 2)
kunstgrashockeyveld(en) en een clublokaal.
Hiervoor werd een subsidieovereenkomst opgesteld in samenspraak met de club. Naast de algemene
voorwaarden, die geënt zijn op het subsidiereglement voor infrastructuurwerken voor erkende
Herentalse verenigingen, worden ook extra maatschappelijke en sporttechnische voorwaarden
opgenomen in de overeenkomst.
Het college van burgemeester en schepenen vraagt om de subsidieovereenkomst tussen stad
Herentals en HC Artemis goed te keuren.

Financiële informatie
Visum: Visum verleend
Motivering
De financieel directeur verleende op 11 juni 2020 haar visum aan dit voorstel.

Advies
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Dienst financiën
Gunstig advies
Actienummer –
meerjarenplan –
budgetcode

Omschrijving

A000109

Subsidie voor cofinanciering
aanleg sportinfrastructuur HC
Artemis

MJP000265

Bedrag
inclusief btw
en alle
mogelijke
kosten
300.000,00

Beschikbaar
krediet na
vastlegging

Vastlegging

0,00

2020005655

6640000/VT/0742

Besluit
De gemeenteraad keurt de subsidieovereenkomst tussen stad Herentals en HC Artemis goed.
Algemeen directeur Dirk Soentjens en voorzitter Bart Michiels worden gemachtigd om de
subsidieovereenkomst te ondertekenen namens de stad.

Stemming op besluit 1

-

unaniem voor

Bijlagen


20200604SubsidieovereenkomstHCArtemisStadHerentals.doc

Sector ondersteunende diensten
Staf van de algemeen directeur

17

2020_GR_00145

Organisatiebeheersing - Jaarlijks rapport
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals, het AGB Sport en Recreatie Herentals en het AGB Herentals volgden de voorbije
legislatuur dezelfde werkwijze op het vlak van de organisatie en de werking van het interne
controlesysteem. Ook de werkwijze van het OCMW Herentals in dit verband was toen sterk
gelijklopend. In het decreet over het lokale bestuur (DLB) is sprake van het
organisatiebeheersingssysteem in plaats van het interne controlesysteem. De term interne
controlesysteem komt uit het voormalige gemeentedecreet en OCMW-decreet.
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Artikel 218 van het DLB bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen
controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor
verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het
organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn. Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen
en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men de vastgelegde
doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst, wetgeving en procedures
naleeft, over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt, op een effectieve en efficiënte
wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet, de activa beschermt en fraude voorkomt.
De algemeen directeur stelt het organisatiebeheersingssysteem vast, na overleg met het
managementteam (DLB, artikel 219). Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en
de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn (DLB, artikel 219). Dit laatste gebeurde door de gemeenteraad, de raad voor
maatschappelijk welzijn, de raad van bestuur van het AGB Herentals en de raad van bestuur van het
AGB Sport en Recreatie Herentals op 17 december 2019.
De algemeen directeur rapporteert jaarlijks over het organisatiebeheersingssysteem aan het college
van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, het vast bureau en de raad voor maatschappelijk
welzijn (DLB, artikel 219). Op 8 juni 2020 nam het college van burgemeester en schepenen kennis
van het jaarrapport en vroeg de voorzitter dit voor te leggen aan de gemeenteraad. Vandaag
rapporteert de algemeen directeur aan de gemeenteraad.

Juridische grond
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en wijzigingen
 Decreet van 5 juli 2013 houdende organisatie van audittaken bij de Vlaamse administratie en
de lokale besturen, en wijzigingen
 Besluit van de Vlaamse regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van het intern
verzelfstandigd agentschap "Audit Vlaanderen" en tot wijziging van diverse besluiten, en
wijzigingen
 Bestuursdecreet van 7 december 2018, en wijzigingen
 Besluit algemeen directeur van 28 november 2019 voor het vaststellen van het algemeen
kader van het organisatiebeheersingssysteem

Argumentatie
Op 4 juni 2019 namen de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, de raad van bestuur
van het AGB Herentals en de raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals kennis van
het jaarlijks rapport "Interne controle". Dat was nog gebaseerd op de wetgeving die toenmalig van
kracht was. Tijdens de vorige legislatuur hanteerden zowel de stad als het OCMW immers nog een
eigen systeem van organisatiebeheersing. Beide systemen waren grotendeels gelijkaardig, maar
waren gestoeld op de eigen, specifieke regelgeving, inzichten en eerdere ervaringen. De stad, het
AGB Herentals en het AGB Sport en Recreatie Herentals, enerzijds, en het OCMW, anderzijds, hadden
ook een eigen actieplan organisatiebeheersing, respectievelijk plan met quick wins en verbeteracties
uitgewerkt om de interne controle/ organisatiebeheersing te verbeteren.
Het DLB zorgt voor eenzelfde wetgeving. De stad en het OCMW hebben een eengemaakt
organogram. Dezelfde politici zetelen zowel in de gemeenteraad als in de raad voor maatschappelijk
welzijn. Het was dus niet meer dan logisch dat onze organisaties ook hetzelfde systeem voor
organisatiebeheersing zouden hanteren. Op 17 december 2019 keurden daarom de gemeenteraad, de
raad voor maatschappelijk welzijn, de raad van bestuur van het AGB Herentals en de raad van bestuur
van het AGB Sport en Recreatie Herentals hetzelfde algemeen kader van het
organisatiebeheersingssysteem goed. Naast het jaarlijks rapport dat met dit dossier besproken wordt,
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buigen de verschillende raden zich vandaag ook over het nieuwe gezamenlijke actieplan
organisatiebeheersing.
In 2019 is met andere woorden een solide basis gelegd voor degelijke organisatiebeheersing die
volledig beantwoordt aan de nieuwe situatie en vereisten. Het algemeen kader van het
organisatiebeheersingssysteem is al uitgebreid met het klachten- en meldingenreglement dat de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 17 december 2019 goedkeurden. Op 5 mei
2020 gaven de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn een vernieuwde definitie aan
het begrip 'dagelijks bestuur' en legden ze het kader vast voor de visumplicht. De andere aanvullingen
zitten in de pijplijn. De definitieve uitwerking van sommige elementen heeft vertraging opgelopen als
gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden die de coronacrisis met zich heeft meegebracht.
In 2019 is echter niet alleen aan de toekomst gewerkt. Er werd ook aandacht geschonken aan het
bestaande. Op 2 juli 2019 nam de gemeenteraad kennis van het eindrapport van de thema-audit
gemeentelijke premies, subsidies en toelagen bij de stad Herentals. De gemeenteraad ging toen
akkoord met de voorgestelde actieplannen. Die actieplannen zijn uitgevoerd. De reglementen zijn
herschreven. De nieuwe subsidiereglementen hebben geleid tot nieuwe procedures voor het
registreren van de subsidieaanvragen en nieuwe richtlijnen voor het verzekeren van voldoende
controle bij het wijzigen van rekeningnummers in het boekhoudprogramma. Dat laatste wordt centraal
aangestuurd in het programma Themis door de dienst financiën.
Bovendien blijkt deze werkwijze volledig in overeenstemming te zijn met de suggesties van Audit
Vlaanderen. In de nieuwsbrief van april 2020 publiceerde Audit Vlaanderen een nota met concrete
handvaten voor:
 het ontwikkelen van een systeem van organisatiebeheersing
 de jaarlijkse rapportering door de algemeen directeur met betrekking tot de
organisatiebeheersing.
Die nota is geschreven door vertegenwoordigers van VVSG, VVP, Audio, ABB en Audit Vlaanderen. De
algemeen directeur, adjunct algemeen directeur en de projectleider organisatiebeheersing en interne
controle zijn van oordeel dat onze werkwijze alle vakjes in dit voorstel aanvinkt.

Besluit
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de algemeen directeur met betrekking tot de
organisatiebeheersing in 2019.
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2020_GR_00146

Organisatiebeheersing - Actieplan organisatiebeheersing
- kennisname
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad Herentals, het AGB Sport en Recreatie Herentals en het AGB Herentals volgden de voorbije
legislatuur dezelfde werkwijze op het vlak van de organisatie en de werking van het interne
controlesysteem. Ook de werkwijze van het OCMW Herentals in dit verband was toen sterk
gelijklopend. In het decreet over het lokale bestuur (DLB) is sprake van het
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organisatiebeheersingssysteem i.p.v. het interne controlesysteem. De term interne controlesysteem
komt uit het voormalige gemeentedecreet en OCMW-decreet.
Artikel 218 van het DLB bepaalt op welke wijze de organisatiebeheersing van de gemeente en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen
controlemaatregelen, procedures en de aanwijzing van de personeelsleden en organen die ervoor
verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het
organisatiebeheersingssysteem betrokken zijn. Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen
en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men de vastgelegde
doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst, wetgeving en procedures
naleeft, over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt, op een effectieve en efficiënte
wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet, de activa beschermt en fraude voorkomt.
De algemeen directeur stelt het organisatiebeheersingssysteem vast, na overleg met het
managementteam (DLB, artikel 219). Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en
de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn (DLB, artikel 219). Dit laatste gebeurde door de gemeenteraad, de raad voor
maatschappelijk welzijn, de raad van bestuur van het AGB Herentals en de raad van bestuur van het
AGB Sport en Recreatie Herentals op 17 december 2019.
De beheers-, sturings- en financiële instrumenten uit het algemeen kader van het
organisatiebeheersingssysteem signaleerden een aantal werkpunten. Om die werkpunten weg te
werken, werd een actieplan organisatiebeheersing opgesteld. Het college van burgemeester en
schepenen nam op 8 juni 2020 kennis van dit 10-punten plan. Het vroeg de voorzitter dit 10-punten
actieplan voor te leggen aan de gemeenteraad.

Juridische grond
 Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, en wijzigingen
 Decreet van 5 juli 2013 houdende organisatie van audittaken bij de Vlaamse administratie en
de lokale besturen, en wijzigingen
 Besluit van de Vlaamse regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van het intern
verzelfstandigd agentschap "Audit Vlaanderen" en tot wijziging van diverse besluiten, en
wijzigingen
 Bestuursdecreet van 7 december 2018, en wijzigingen
 Besluit algemeen directeur van 28 november 2019 voor het vaststellen van het algemeen
kader van het organisatiebeheersingssysteem
 Besluit gemeenteraad van 17 december 2019 met goedkeuring van het algemeen kader van
het organisatiebeheersingssysteem
 Besluit college van burgemeester en schepenen van 8 juni 2020 meet kennisname van het
actieplan organisatiebeheersing

Argumentatie
Op 4 februari 2019 nam het college kennis van de afsprakennota voor de zittingsperiode 2019-2025
en keurde deze goed. Daarin staat dat de verdere implementatie en uitbouw van de nieuwe
organisatiestructuur de verantwoordelijkheid is van de algemeen directeur, in nauwe samenwerking
met het MAT en deze wordt maximaal geënt op het nieuwe bestuursakkoord, de te realiseren missie,
visie en de nieuwe meerjarenplanning (2020-2025). Hierbij wordt het principe van het
rentmeesterschap nagestreefd. Het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem dat werd
goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019 is gebaseerd op dezelfde principes,
namelijk rentmeesterschap, doorgedreven delegatie, doorgedreven rapportering en systematisch
herhaalde zelfevaluatie.
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Op 14 januari 2020 gaven de algemeen directeur en de projectleider interne controle en
organisatiebeheersing na de briefing een toelichting aan de diensthoofden, experten en leden van het
MAT over de zelfevaluatie die zou opgestart worden. Iedereen werd opgeroepen aan die zelfevaluatie
deel te nemen om tot zo breed mogelijk gedragen resultaten te komen. De zelfevaluatie gebeurde via
een online zelfevaluatietool en kon ingevuld worden tot begin februari 2020.
Op 13 februari 2020 nam het MAT kennis van de resultaten van de zelfevaluatietool die werd
uitgevoerd door de diensthoofden en de leden van het MAT in het licht van de organisatiebeheersing
en de resultaten daarvan te vertalen in een actieplan en stuurkaarten. In dat kader besliste het MAT
diezelfde zitting een vervolgtraject vast te stellen voor de nieuwe werkwijze functioneren en
evalueren, een opleiding voor coachend leiderschap in functie van functioneren en evalueren op te
starten, een intern opleidingskader te ontwikkelen en te organiseren op basis van de concrete
behoeften van het personeel en het beleidscollege voor te bereiden. Deze zaken maken deel uit van
het 10-punten actieplan organisatiebeheersing dat vandaag wordt voorgelegd.
Op 12 maart 2020 besliste het MAT de opleiding projectmanagement toe te voegen aan het
opleidingspakket van de bestuursacademie. De algemeen directeur lichtte toen ook de implementatie
van het nieuwe klachten- en meldingenreglement toe. Ook deze zitten in het actieplan
organisatiebeheersing.
Op 14 mei 2020 nam het MAT kennis van de toelichting van de algemeen directeur met betrekking tot
de offerte van PraxisNetwerk van 17 april 2020 versie 2 voor het ontwikkelen van een management
dashboard voor de stad Herentals. Het MAT ging akkoord met de voorwaarden voor de offerte. De
offerte werd geagendeerd op het college. Het MAT nam diezelfde zitting kennis van de ontwerpnota
actieplan organisatiebeheersing en de toelichting van de algemeen directeur hierover. Het MAT vulde
de ontwerpnota aan met verantwoordelijken en een timing voor elk van de acties. Op basis van de
bepalingen uit het DLB, de gedelegeerde bevoegdheden en het bovenstaande, stelde de algemeen
directeur in overleg met het MAT een 10-punten actieplan organisatiebeheersing op. Het 10-punten
actieplan organisatiebeheersing vormt als bijlage integraal deel uit van dit dossier.
Op 11 juni 2020 nam het MAT kennis van de toelichting van de algemeen directeur over het voorstel
kader interne beleidscommunicatie administratie / beleid. De inzichten die werden verworven bij het
ontwikkelen van de dossiers over een management dashboard/ stuurkaarten en het kader interne
beleidscommunicatie administratie / beleid zijn mee verwerkt in het 10-punten actieplan.
Zoals aangegeven in het punt over het jaarrapport van de algemeen directeur over
organisatiebeheersing in 2019 blijkt onze werkwijze volledig in overeenstemming te zijn met de
suggesties van Audit Vlaanderen. In de nieuwsbrief van april 2020 publiceerde Audit Vlaanderen een
nota met concrete handvaten voor:
 het ontwikkelen van een systeem van organisatiebeheersing
 de jaarlijkse rapportering door de algemeen directeur met betrekking tot de
organisatiebeheersing.
Die nota is geschreven door vertegenwoordigers van VVSG, VVP, Audio, ABB en Audit Vlaanderen. De
algemeen directeur, adjunct algemeen directeur en de projectleider organisatiebeheersing en interne
controle zijn van oordeel dat onze werkwijze alle vakjes in dit voorstel aanvinkt.
Het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem werd op 17 december 2019 goedgekeurd
door de gemeenteraad. De jaarlijkse rapportering wordt vandaag in een ander agendapunt behandeld.
Uit het bovenstaande blijkt dat in Herentals organisatiebeheersing en optimalisatie van de
dienstverlening en klantvriendelijkheid centraal staan. Dit alles wordt conform de missie, visie en
waarden en in toepassing van de afsprakennota in de praktijk gebracht. Het 10-punten actieplan
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organisatiebeheersing concretiseert dit. We ontwikkelen een stuurkaart voor het opvolgen van de
uitvoering van dit actieplan. Het actieplan wordt sowieso jaarlijks geëvalueerd door het MAT. De
algemeen directeur rapporteert jaarlijks over de organisatiebeheersing in het algemeen en de
uitvoering van het actieplan in het bijzonder. Op die manier geven we invulling aan de check- en
adjust/ act-factor in de PDCA-cyclus die Audit Vlaanderen hanteert in de leidraad
organisatiebeheersing. We vergewissen ons tegelijkertijd van een redelijke zekerheid dat de
ondersteunende en managementprocessen goed blijven functioneren.

Besluit
De gemeenteraad neemt kennis van het actieplan organisatiebeheersing.
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IKA: kapitaalverhoging Publi-T: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad is aangesloten bij het intergemeentelijke samenwerkingsverband IKA, de
investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse. IKA is
aandeelhouder van Publi-T, de holding die instaat voor de Belgische en publieke verankering van de
transportnetbeheerder voor elektriciteit Elia. Publi-T heeft beslist tot een kapitaalverhoging over te
gaan.
Ika vraagt in haar aangetekende brief van 13 mei 2020 om in te tekenen op de aangekondigde
kapitaalverhoging.
De gemeenteraad heeft in zitting van 3 december 2019 een beslissing genomen in verband met de
kapitaalverhoging van Publi-T.
Inmiddels werd de kapitaalverhoging Publi-T afgerond, alle vennoten tekenden proportioneel in, er
zijn geen bijkomende aandelen ter beschikking. IKA slaagde er in te lenen zonder borgstelling,
waardoor deze zonder voorwerp is.
Met de investeringen van Publi-T in Elia worden belangrijke strategische doelstellingen bereikt.
De raad van bestuur van IKA heeft besloten over te gaan tot een kapitaalverhoging ter dekking van
de reeds in opdracht van de gemeenten verworven financieel vaste activa.

Juridische grond
 Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017

Argumentatie
Bij de oproepingsbrief is een motiveringsnota gevoegd.
IKA heeft een voorstel van incorporatie van reserves en een voorstel van liquidatie van de rekening
courant voorbereid.
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Om de gemeenten de mogelijkheid te bieden te participeren in de investering en te genieten van de
bijkomende winsten, heeft IKA beslist over te gaan tot de uitgifte van 12.507 nieuwe aandelen
kengetal 5f. Deze aandelen dienen specifiek voor de financiering van de investeringen in Publi-T en
kunnen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een eenheidsprijs van 206,25 euro per aandeel, voor een
totaalbedrag van 2.579.568,75 euro.
De financiering verloopt integraal via de middelen die IKA ter beschikking stelt op de rekening courant
en door middel van aanwending van reserves voor de eventuele saldi.
Aan de stad wordt gevraagd om in te tekenen op de aangekondigde kapitaalsverhoging.

Besluit
De gemeenteraad keurt het voorstel van IKA in verband met de kapitaalsverhoging van Publi-T uitgifte nieuwe aandelen met kengetal 5f als volgt goed:
 het voorstel van kapitaalverhoging aandelen kengetal 5f voor een totaalbedrag van
2.579.568,75 euro
 de aanwending en storting van de rekening courant voor een totaalbedrag van 2.172.707,12
euro
 het voorstel van incorporatie van reserves voor een totaal bedrag van 406.861, 63 euro.
De gemeenteraad keurt de intekening op de 619 aandelen IKA met kengetal 5f met een nominale
waarde van 206,25 euro voor een totaal bedrag van 127.668,75 euro goed.
De gemeenteraad keurt het volstorten van de aandelen met de middelen ter beschikking op rekening
courant zijnde 127.668,75 euro goed en vraagt IKA het saldo van 2.362,24 euro ter beschikking te
stellen ter volstorting door middel van incorporatie van reserves.
De gemeenteraad richt aan IKA het verzoek om het beschikbare saldo op de rekening courant na
volstorting van de aandelen met kengetal 5f te storten op de rekening van de stad.
Het college van burgemeester en schepenen bezorgt een afschrift van deze beslissing aan IKA, p/a
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.

Stemming op besluit 1

-

-
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26 stem(men) voor: Bieke Baeten; Peter Bellens; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk;
Evelyn Breugelmans; Patrik De Cat; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs;
Nick Kraft; Bart Lamers; Rob Lathouwers; Pieter Laureys; Susy Matthijs; Bart Michiels; Jan
Michielsen; Rutger Moons; Tom Olyslaegers; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van
Olmen; Peter Verpoorten; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans; Lore Wagemans
2 stem(men) tegen: Annick De Grauwe; Els Sterckx

2020_GR_00160

Deontologische code gemeenteraad: goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad moet een deontologische code goedkeuren.

Argumentatie
De deontologische code formuleert een aantal beginselen en gedragsregels die gemeenteraadsleden
moeten hanteren voor hun optreden binnen het kader van hun mandaat. Door de eigenheid van de
publieke sector en de verbondenheid met het publiek belang is een deontologisch correct en ethisch
optreden van overheidsmandatarissen van fundamenteel belang.
De Vereniging voor Steden en Gemeenten, kortweg VVSG, heeft een model van deontologische code
opgemaakt. Het ontwerp van de deontologische code voor de gemeenteraad is geïnspireerd door het
model van de VVSG en werd met de fractievoorzitters besproken.

Besluit
De gemeenteraad keurt de deontologische code goed.

Stemming op besluit 1

-
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Wijziging GAS-codex: goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2010 de GAS-codex goedgekeurd. Hierbij werden alle bestaande
politiereglementen geactualiseerd en gebundeld in één algemeen politiereglement. Op 3 december
2013 werd de GAS-codex gewijzigd op basis van een evaluatie van de werking en op basis van een
wetswijziging.
De maatschappij evolueert snel. Hierbij dienen zich ook nieuwe vormen van overlast aan. Een nieuwe
wijziging van de GAS-codex is dan ook aangewezen.

Argumentatie
Op basis van snel wijzigende maatschappelijke omstandigheden en nieuwe evoluties in vormen van
overlast is een nieuwe wijziging van de GAS-codex aangewezen.
De wijzigingen hebben onder meer betrekking op het niet naleven van bevelen van bevoegde
personene, evenementen, vuurwerk, de begeleiding van dronken personen, lachgas,
exploitatievergunningen voor bepaalde horecazaken, het voederen van dieren, hinderlijke beplanting,
het onderhoud van voetpaden, afvalverbranding, vissen in de jachthaven, tijdelijke bewegwijzering,
terrassen en schuttingen, vissen in openbare vijvers, begraafplaatsen, toepassing huishoudelijk
reglement.
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De gemeenteraad kan het gemeenteraadsbesluit van 2 juli 2019 met de goedkeuring van de
politieverordening op de clubhuizen en samenscholing van motorbendes opheffen. Dit reglement
wordt namelijk integraal hernomen in de wijziging van de politiecodex bij het onderdeel over de
uitbatingsvergunning.
De werkgroep jeugd van de strategische ateliers heeft op 9 juni 2020 een advies uitgebracht.
De voorgestelde wijzigingen en het advies van de werkgroep jeugd werden besproken op het
politiecollege van zone Neteland.
Het college van burgemeester en schepenen is op 15 juni 2020 principieel akkoord gegaan met de
voorgestelde wijzigingen aan de GAS-codex.

Besluit
De gemeenteraad beslist het gemeenteraadsbesluit van 2 juli 2019 met de goedkeuring van de
politieverordening op de clubhuizen en samenscholing van motorbendes op te heffen.
De gemeenteraad keurt volgende wijzigingen aan de GAS-codex goed:
Deel 1 – ALGEMENE BEPALINGEN
Wijziging
Artikel 2, §14 wordt gewijzigd als volgt.
§14. Een evenement is een occasionele gebeurtenis van culturele, maatschappelijke, commerciële of
sportieve aard met inbegrip van fuiven en festivals die openstaat voor publiek, ongeacht of het op
privé- of openbaar domein plaatsvindt.
Privé-evenementen zijn festiviteiten waar de toegang afhankelijk is van de persoonlijke en individuele
uitnodiging van de organisator en waar de toegang wordt gecontroleerd door een lijst van genodigden
bij de ingang.
Deel 2 – PARKEREN
Wijziging
Artikels 3, 4 en 5 worden opgeheven.
Deel 3 – OPENBARE RUST
Wijziging
Titel 1 en de artikels 31 tot en met 60 worden gewijzigd als volgt.
Titel 1 – Evenementen
Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen
Art. 31
Kermissen en wekelijkse en maandelijkse markten vallen niet onder de bepalingen van deze titel.
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Art. 32
§1. Behoudens een voorafgaande en schriftelijke toestemming van de burgemeester, verder
evenementenvergunning genoemd, is elk evenement op de openbare weg of in open lucht, zowel
georganiseerde als toevallige, verboden op het grondgebied van de gemeente.
§2. De houder van deze vergunning is verplicht zich te houden aan de opgelegde voorwaarden vervat
in de evenementenvergunning.
Art. 33
Alle evenementen van aard om de openbare weg te belemmeren, de vrijheid of zekerheid van het
verkeer te beletten, om de burgers op te ruien, onrust te doen ontstaan, de rust en de zekerheid van
de inwoners te hinderen, zijn verboden.
Art. 34
Het is verboden de bevelen of richtlijnen van een politieambtenaar, gegeven in het kader van het
handhaven of herstel van de openbare rust, veiligheid, gezondheid, zindelijkheid of gegeven in het
kader van de bestrijding of voorkoming van overlast, niet na te leven.
Art. 35
Alle betogingen, waarvan het doel is eisen kracht bij te zetten of te doen gelden, zijn verboden aan
privéwoningen.
Art. 36
Evenementen mogen binnen de grenzen van de gemeente uitsluitend worden georganiseerd op
plaatsen of in inrichtingen die voor de deelnemers aan de bijeenkomst voldoende garanties bieden op
het vlak van veiligheid, gezondheid en zindelijkheid, en zonder dat de bijeenkomst in de buurt voor
overlast zorgt.
Art. 37
Evenementen die langer dan dertig dagen toegankelijk zijn voor het publiek worden beschouwd als
een tijdelijke inrichting en moeten een exploitatievergunning aanvragen en eventueel de noodzakelijke
omgevingsvergunning.
Hoofdstuk 2 – De aanvraag van een evenement
Art. 38
§1. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle evenementen, ongeacht hun duur, die op voor het publiek
toegankelijke plaatsen georganiseerd worden.
§2. Dit hoofdstuk is van toepassing op privé-evenementen op het openbaar domein, niet op andere
privé-evenementen.
Art. 39 – De aanvraag
§1. De aanvraag van een evenement is een maatregel om de lokale overheden tijdig en op een
eenvormige wijze in kennis te stellen van het te organiseren evenement en hen de mogelijkheid te
geven om de nodige vergunningen te onderzoeken en af te leveren.
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§2. Alle onderstaande evenementen moeten verplicht aangevraagd worden:








evenementen
evenementen
evenementen
evenementen
evenementen
evenementen
evenementen

op de openbare weg
in open lucht
met elektronisch versterkte muziek
met sterke drank
met inzet van vrijwillige security
met een geluidswagen
met ambulante handel

§3. Andere evenementen moeten niet aangevraagd worden. De organisator is vrij om het evenement
te melden om de lokale overheid en de hulpdiensten in kennis te stellen van het evenement.
§4 Uiterlijk 60 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement vraagt de organisator toestemming
voor het evenement door middel van het modelformulier zoals ter beschikking gesteld door het
gemeentebestuur.
Art. 40 – Beschikbaarheid van de modelformulieren
De uitbaters stellen de organisatoren bij de reservatie van het evenement in het bezit van dit
reglement, de modelformulieren en de gedragscode.
Hoofdstuk 3 – De gedragscode
Art. 41 – Bijlage aan het modelformulier
Elk modelformulier is vergezeld van een exemplaar van de gedragscode. Dit exemplaar is ondertekend
door de organisator van het evenement. De ondertekening wordt voorafgegaan door de datum en de
handgeschreven formulering ‘gelezen en goedgekeurd’.
Door de ondertekening van de gedragscode schikt de organisator van het evenement zich naar de
waarden van de code.
Hoofdstuk 4 – Reglementaire bepalingen

Afdeling 1 – Sluitingsuur
Art. 42
§1. Voor evenementen geldt een sluitingsuur vanaf 3.00 uur tijdens het weekend (van vrijdag op
zaterdag en van zaterdag op zondag) en op feestdagen (avond voor de feestdag). Er geldt dan tevens
een exploitatieverbod tussen 03.00 uur en 06.59 uur.
§2. Voor evenementen geldt een sluitingsuur vanaf 1.00 uur tijdens de weekdagen van maandag tot
vrijdag. Er geldt dan tevens een exploitatieverbod tussen 01.00 uur en 06.59 uur.
Art. 43
Op de sluitingsuren van artikel 42 zijn de volgende afwijkingen mogelijk:
 Wanneer het evenement in de nabijheid van stiltebehoevende instellingen georganiseerd
wordt, kan de burgemeester bij gemotiveerde beslissing het sluitingsuur vroeger laten ingaan.
Stiltebehoevende instellingen of zones zijn bijvoorbeeld bejaardentehuizen, ziekenhuizen,
scholen en natuurreservaten,…
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 Tijdens de nacht van 31 december op 1 januari wordt het sluitingsuur en het
exploitatieverbod opgeheven.
 De burgemeester kan mits gemotiveerd besluit beslissen om het sluitingsuur en
exploitatieverbod op te heffen of te wijzigen.

Afdeling 2 – Private en bijzondere veiligheid
Art. 44
Als in voorkomend geval de organisator beroep doet op de private veiligheid is hij gehouden de
bepalingen van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid na te
leven. De organisator vermeldt op het modelformulier de aanwezigheid van private veiligheid die hij al
dan niet zelf organiseert.
Art. 45 – Toelating voor de interne bewakingsdienst
Als in voorkomend geval de interne bewakingsdienst van de organisator bestaat uit natuurlijke
personen die deze activiteiten sporadisch en op een onbezoldigde wijze uitoefenen dan dient de
organisator hiervoor toelating aan de burgemeester te vragen. De organisator vraagt door middel van
de aanvraag, opgenomen in het modelformulier, de bedoelde toelating aan bij de burgemeester.
Art. 46 – Mogelijke verplichting van private bewaking
De burgemeester kan bij een gemotiveerde beslissing de aanwezigheid van private bewaking
verplichten.

Afdeling 3 – Verkoop van alcoholhoudende dranken
Art. 47 – Regel
Tijdens het evenement is het verboden om in occasionele drankgelegenheden sterke dranken te
verkopen zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de
tarieven van de accijnsrechten op alcohol en op alcoholhoudende drank.
Art. 48 – Afwijking verkoop alcoholhoudende dranken
Bij het indienen van het modelformulier kan de organisator aan het college van burgemeester en
schepenen een afwijking van het verbod in artikel 47 vragen.
Deze eenmalige toelating is onderworpen aan de bepalingen opgenomen in artikels 49, 50 en 51 van
dit reglement.
Art. 49 – Verkooppunt
De verkoop van de sterke dranken zoals bepaald in artikel 47 is duidelijk onderscheiden van de
verkooppunten waar de andere dranken verkocht worden.
Elk verkooppunt van sterke drank is voorzien van een duidelijke en zichtbare vermelding met
betrekking tot het verbod van de verkoop van sterke dranken aan minderjarigen.
Art. 50 – Personen belast met de verkoop
Personen belast met de verkoop van de sterke dranken zoals bepaald in artikel 47 houden zich
uitsluitend bezig met deze activiteit. Het is deze personen verboden gelijktijdig andere dranken dan de
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sterke dranken zoals bepaald in artikel 47 te verkopen of te overhandigen. De organisator duidt onder
deze personen een verantwoordelijke aan voor de verkoop van de sterke dranken zoals bepaald in
artikel 47. Deze verantwoordelijke is gedurende het evenement aanwezig in het verkooppunt.
Art. 51 – Verkoop
De sterke dranken zoals bepaald in artikel 47 worden enkel onder bezwarende titel aangeboden. Het
is verboden de sterke dranken bepaald in artikel 47 gratis te verstrekken of te overhandigen.

Afdeling 4 – Lichtpollutie
Art. 52 – Regel
Het is in open lucht verboden toestellen te gebruiken die lichtpollutie veroorzaken tenzij deze
noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de bezoekers en medewerkers aan het evenement.

Afdeling 5 – Brandveiligheid in open lucht en in niet-ingedeelde muziekinrichtingen
Art. 53
Het is verplicht de bepalingen van het politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en
bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen na
te leven.

Afdeling 6 – Stormbestendigheid bij tentfuiven
Art. 54 – Attest
Het attest van stormbestendigheid van de tent, opgesteld in het Nederlands, moet samen met het
verzekeringsattest aanwezig zijn op de plaats van het evenement en op eenvoudig verzoek getoond
kunnen worden bij controle.
Het attest van stormbestendigheid moet de volgende noodzakelijke gegevens bevatten:
 identiteit en telefoonnummer van de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die instaat voor
de opbouw van de tent
 type, structuur en afmetingen van de tent
 de maximale weerstand van de tent uitgedrukt in beaufort en km/h
Art. 55 – Voorzorgen
Bij overschrijding van de windsnelheid zoals bepaald in het attest stormbestendigheid dient de
organisator:
 bij aanvang van het evenement af te zien van het evenement
 tijdens het evenement over te gaan tot hetzij een tijdelijke, hetzij een definitieve ontruiming
en sluiting van het evenement

Afdeling 7 – Tijdelijke bewegwijzering
Art. 56
Tijdelijke bewegwijzering voor evenementen moet gemeld worden en kan langs de gemeente- en
gewestwegen onder de volgende voorwaarden:
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 De wegwijzers mogen pas 24 uur voor de aanvang van het evenement geplaatst worden.
 Het is verboden wegwijzers vast te spijkeren op bomen. Ze kunnen wel op de bomen geplakt
worden of op doek bevestigd worden zonder schade aan te brengen.
 Het is uitdrukkelijk verboden wegwijzers vast te hechten aan verkeersborden.
 Het is uitdrukkelijk verboden permanente wegmarkeringen aan te brengen op het openbaar
domein.
 Het is verboden de wegwijzers met ijzeren binddraden te bevestigen aan geschilderde
verlichtingspalen.
 De wegwijzers mogen de zichtbaarheid van de kruispunten niet belemmeren.
 De wegwijzers mogen de weggebruikers en voetgangers niet hinderen.
 De wegwijzers moeten binnen 24 uur na het evenement verwijderd worden. Is dit niet
gebeurd, dan zal de gemeente dit doen op kosten van de organisator.
 De wegwijzers mogen enkel aangebracht worden op een wijze dat ze geen schade kunnen
aanbrengen aan bomen, verlichtingspalen of andere aanhechtingsobjecten.
 Voor tijdelijke bewegwijzering langs gewestwegen is een toestemming van het Vlaams Gewest
noodzakelijk.
Hoofdstuk 5 – Controle en slotbepalingen
Art. 57 – Plaatsbezoek
De organisatoren en de uitbaters van de evenementen verlenen voor en tijdens het evenement de
toegang aan de bevoegde bestuurlijke overheid, de brandweer en de politie ten einde de controle op
dit reglement toe te laten.
Art. 58 – Weigering
Onverminderd de bepalingen van dit reglement kan de burgemeester op gemotiveerde wijze een
vergunning voor een evenement in open lucht of voor een tentfuif weigeren wanneer de gekozen
locatie of inrichting onvoldoende garanties biedt op het vlak van veiligheid, gezondheid, zindelijkheid
of om ernstige overlast voor de buurt te voorkomen.
Art. 59 – Voorwaardelijke toelating bij evenementen in open lucht en tentfuiven
Onverminderd de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen kan de
burgemeester de naleving van de voorwaarden opleggen die hij inzake veiligheid, gezondheid of
zindelijkheid of ter vermijding van ernstige overlast voor de buurt noodzakelijk acht.
Art. 60– Preventieve sluiting
Onverminderd de bevoegdheden die de burgemeester krachtens artikel 134ter van de nieuwe
gemeentewet heeft, kan hij de gehele of gedeeltelijke stopzetting gelasten van een evenement dat
plaatsvindt in strijd met de bepalingen van onderhavig reglement of met de voorwaarden die in
uitvoering van dit reglement werden opgelegd.
De hieraan verbonden kosten zijn verhaalbaar op de organisator van het evenement. In voorkomend
geval kunnen deze kosten verhaald worden op de uitbater van de ingedeelde muziekinrichting die
heeft nagelaten om de organisator van het evenement de voorwaarden in de vergunning mee te
delen.
Indien de identiteit van de organisator niet bekend is of indien de organisator een feitelijke vereniging
is, worden al diegenen die op om het even welke wijze aan de organisatie of aan het verloop van de
activiteit hebben meegewerkt, als organisator beschouwd, en zij zijn allen hoofdelijk voor deze kosten
aansprakelijk.
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Wijziging
Artikels 61 tot en met 65 worden opgeheven.
Wijziging
Artikel 66 wordt opgeheven.
Wijziging
Artikel 91 wordt gewijzigd als volgt.
Art. 91
De uitbaters van koffiehuizen en openbare inrichtingen (waar gegiste en sterke dranken worden
geserveerd en die niet milieuvergunningsplichtig zijn) moeten, tijdens het weekend (van vrijdag op
zaterdag en van zaterdag op zondag) en feestdagen (avond voor de feestdag) hun zaak en
aanhorigheden sluiten voor het publiek tussen 3.00 en 7.00 uur.
Wijziging
Artikel 100 wordt gewijzigd als volgt.
Art. 100 – Vuurwerk en dergelijke
§1. Het is verboden op gelijk welke plaats om het even welk vuurwerk, feestgeschut of kanonschoten
af te steken of voetzoekers, thunderflashes of knal- en rookbussen te laten ontploffen zonder
voorafgaandelijke toelating van de burgemeester tot het afschieten van dit vuurwerk en dergelijke.
De voorwaarden van de toelating dienen worden nageleefd.
§2. Zowel op openbaar domein als binnen private eigendommen op het grondgebied van de
gemeente is het verboden om in open lucht Thaise lampionnen of onbemande (wens)ballonnen die
werken door middel van een permanente open vlam op te laten.
Wijziging
In artikel 107 wordt voor het eerste lid ‘§1.’ Toegevoegd en na deze §1. wordt het volgende
toegevoegd.
§2. Het is verboden feitelijke gedragingen te stellen in de zin van artikel 31.2°, 3° en 4° van de wet
op het politieambt of in de zin van artikel 9ter van de drugwet van 24 februari 1921. met als gevolg
dat de politie kan beslissen om de persoon te begeleiden naar huis.
Wijziging
Na artikel 107-3 van de politiecodex wordt artikel 107-4 toegevoegd als volgt.
Art. 107-4
§1. Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas of butaangas (niet-limitatieve opsomming)
te verhandelen of te bezitten indien de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van
het middel met als doel het bekomen van een roeseffect.

45/83

§2. Onverminderd de gemeentelijke administratieve sancties en andere maatregelen kan de politie bij
inbreuken op §1 van dit artikel de schadelijke middelen in beslag nemen.
Wijziging
Titel 10 (die eerder opgeheven werd) wordt toegevoegd als volgt.
Titel 10 – Vergunningsplichtige inrichtingen
Hoofdstuk 1 – Exploitatievergunning voor een horeca-uitbating

Afdeling 1 – Definities
Art. 126
Voor de toepassing van dit hoofdstuk gelden de volgende definities.
§1. Exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon,
ongeacht hun eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en risico de horecazaak
wordt uitgebaat.
§2. Drankvergunning: de vergunning die aan de exploitant het recht verleent om gegiste en/of sterke
drank te schenken, zoals bedoeld in het Koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken en in de wet van 28 december 1983
betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank.
§3. Exploitatievergunning: een vergunning die aan de exploitant het recht verleent op het aangeduide
adres een horecazaak uit te baten.
§4. Horecazaken: drankgelegenheden of restaurants in lokalen of ruimten, in privé- of openbare
gebouwen, permanent ingericht om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en/of
maaltijden van welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse.
§5. Occasionele horecazaken: de vooraf als dusdanig aangegeven activiteiten die, naar aanleiding van
om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, ten hoogste dertig kalenderdagen per jaar
worden gehouden.
§6. Reizende horecazaken: horecazaken gehouden in boten, schepen, spoorwagens of andere
voertuigen, ook in (kermis)kramen, loodsen, tenten of andere inrichtingen, die van de ene naar de
andere plaats worden overgebracht.
§7. Nieuwe horecazaak: van een nieuwe horecazaak is sprake in één van de vijf hierna vermelde
gevallen:
 bij een nieuwbouw
 wanneer er een bestemmingswijziging van het onroerend goed plaatsvindt overeenkomstig de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening of het omgevingsvergunningsdecreet
 wanneer de aard van de handelsactiviteit wijzig
 wanneer er in een bestaande horecazaak een verbouwing met stedenbouwkundige
vergunning of omgevingsvergunning gebeurt, voor dat gedeelte waarop de
stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning betrekking heeft
 bij wijziging van de vestigingseenheid
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§8. Criminele motorbende: Een strikt hiërarchisch georganiseerde groepering van motorrijders die een
non-conformistische levensstijl financieren door het plegen van misdrijven.

Afdeling 2 – Vergunningen
Art. 127 – Vergunningsplicht
§1. De exploitant van een horecazaak moet in het bezit zijn van een exploitatievergunning.
§2. Volgende horecazaken moeten in tegenstelling tot §1 niet in het bezit zijn van een
exploitatievergunning:
 occasionele horecazaken
 reizende horecazaken
 horecazaken die op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit hoofdstuk geopend waren
en onafgebroken verder worden uitgebaat op dezelfde locatie en door dezelfde exploitant
Art. 128 – Vergunningsaanvraag
Voor het verkrijgen van de vergunningen dient de exploitant via het daartoe bestemde formulier in bij
de burgemeester.
Indien in de horecazaak gegiste en/of sterke dranken worden geschonken, dient aan de aanvraag een
geldige drankvergunning voor desgevallend gegiste en/of sterke dranken te worden toegevoegd.
Art. 129 – Onderzoek
De exploitatievergunning kan enkel worden toegekend mits cumulatief is voldaan aan volgende
voorwaarden:
a) voldoen aan de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door de wet betreffende de
preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid en haar uitvoeringsbesluiten in dergelijke gevallen
b)

voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften

c) een positieve beoordeling van de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust krijgen:
een positieve beoordeling van onderzoek naar de mogelijke verstoring van de openbare orde,
veiligheid en rust door de horecazaak en van naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te
voorkomen
d) voldoen aan de vestigingsformaliteiten als ondernemer (zoals de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, beroepskaart, nodige kennis van het bedrijfsbeheer, nodige beroepskennis)
en/of enige andere vergunningen of attesten die wettelijk voorgeschreven zijn.
e) indien in de horecazaak gegiste en/of sterke dranken worden geschonken: voldoen aan de
bepalingen van het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen
inzake de slijterijen van gegiste dranken en de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning
voor het verstrekken van sterke drank. Voor deze zaken geldt de exploitatievergunning tevens als
drankvergunning.
Art. 130 – Vergunning
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§1. De exploitatievergunning wordt voor onbepaalde duur afgeleverd aan een exploitant voor een
welbepaalde horecazaak. Wanneer de exploitant wijzigt of een nieuwe horecazaak wordt opgestart,
dan dient een nieuwe exploitatievergunning te worden aangevraagd.
§2. De burgemeester kan beslissen om in de exploitatievergunning bijzondere voorwaarden op te
nemen afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van de horecazaak.
§3. De vergunning wordt afgeleverd voor onbepaalde duur.
In afwijking hiervan kan een exploitatievergunning uitgereikt worden voor een bepaalde duur van zes
maanden indien uit het onderzoek van de voorwaarden zoals bepaald in artikel 129 blijkt dat één of
meerdere adviserende instanties een gunstig advies onder voorbehoud uitbrengt of uitbrengen. Deze
exploitatievergunning van bepaalde duur kan maximaal eenmaal verlengd worden voor een periode
van zes maanden.
§4. De vergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter
inzage worden voorgelegd en afgegeven.
Art. 130-1 – Wijzigingen
De exploitant is verplicht om de sluiting van de horecazaak, de wijziging van de exploitant en alle
wijzigingen in de horecazaak die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid,
onmiddellijk te melden aan de burgemeester.
Art. 130-2 – Verbod op faciliteren van criminele motorbendes
Het faciliteren van bijeenkomsten van een criminele motorbende in een horecazaak is verboden.
Art. 130-3 – Verval van rechtswege van de vergunningen
De exploitatievergunning vervalt van rechtswege in een van de volgende gevallen:
 op het moment dat de exploitatie van de zaak voor een periode van langer dan één jaar
feitelijk is onderbroken
 in geval van faillissement
 in geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling
 in geval van ontbinding van de rechtspersoon
 in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon
 in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de kruispuntbank
voor ondernemingen
Hoofdstuk 2 – Voorwaarden voor clubhuizen en samenscholing van motorclubs
Art. 130-4 – Begrippenkader
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder volgende begrippen verstaan:
 Motorclub: een hiërarchisch gestructureerde groep van twee of meer personen gekenmerkt
door een gemeenschappelijke ideologie of groepscultuur die naar de buitenwereld wordt
veruitwendigd door het gebruik van gemeenschappelijke kenmerken, zoals symbolen,
clubemblemen, colors, tatoeages, materialen, voertuigen, kledij, foto’s en ongeacht het
effectieve bezit of gebruik van een motor
 Clubhuis: een ruimte of locatie waar een bijeenkomst van een motorclub plaatsvindt
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 Exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon, al
dan niet eigenaar, die een clubhuis, in feite of in rechte faciliteert of uitbaat.
 Organisator: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon,
die een bijeenkomst van een motorclub in feite of in rechte organiseert
 Deelnemer: de natuurlijke persoon die aanwezig is op een bijeenkomst van een motorclub
Art. 130-5 – Toepassingsgebied
Onverminderd andere toepasselijke regelgeving, moeten de exploitant, de organisator en de
deelnemers voldoen aan de bepalingen van dit reglement.
Art. 130-6 – Voorwaarden
De organisatie of de exploitatie van een clubhuis of de deelname aan een bijeenkomst van een
motorclub is verboden, tenzij aan de hiernavolgende voorwaarden is voldaan.
§1. Met betrekking tot de inrichting
1° Het clubhuis voldoet aan de geldende regelgeving met betrekking tot stedenbouw, milieu en
omgeving.
2° Het clubhuis voldoet aan de brandveiligheidsvereisten zoals nader omschreven in het
politiereglement Brandweerzone Kempen inzake publiek toegankelijke gebouwen en evenementen of
in een verslag van Brandweerzone Kempen of van een door de burgemeester aangestelde toezichter.
Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente en de politie. De gemeente en politie
kunnen hiervoor bijkomende inlichtingen inwinnen bij andere diensten. De politie stelt de
burgemeester in kennis van de resultaten van deze controle.
§2. Voorwaarden ten aanzien van de persoon
Er wordt een politioneel en/of administratief onderzoek gevoerd naar vaststellingen en/of
veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, eenvoudige schuldverklaring voor inbreuken op
feiten zoals omschreven in:











het Strafwetboek, met uitzondering van de overtredingen in Titel X
de Drugswet
de Wapenwet
de Wet Private Militie
de Vreemdelingenwet
de fiscale en sociale wetgeving
de camerawetgeving
vestigingsvoorwaarden
de wet op racisme of xenofobie ingegeven daden
voorwaarden verbonden aan de exploitatie van een inrichting of clubhuis

De hiernavolgende personen moeten aan een gunstig onderzoek voldoen:






de organisator
de deelnemer
de exploitant
de organen en/of de vertegenwoordigers van de exploitant of de organisator
andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen aan een motorclub of de
exploitatie van een clubhuis
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Als in dit onderzoek wordt vastgesteld dat er verschillende vaststellingen en/of veroordelingen zijn,
kan het onderzoek als ongunstig worden beschouwd.
Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente en de politie. Hiervoor kunnen
bijkomende inlichtingen bij andere diensten worden ingewonnen.
Art. 130-7 – Modaliteiten
§1. Voor elke bijeenkomst van een motorclub dient de organisator, bij gebreke hieraan de exploitant,
een deelnemerslijst op te maken met vermelding van naam, voornaam, roepnaam of alias,
geboortedatum, rijksregisternummer, woonplaats en kentekenplaat van het voertuig.
§2. Op eerste verzoek van de lokale politie of de gemeente dient de organisator, bij gebreke hieraan
de exploitant, de volledige en actuele deelnemerslijsten van de bijeenkomsten van de motorclub
gedurende de laatste zes maanden te overhandigen.
§3. Het clubhuis moet tijdens een bijeenkomst onmiddellijk zowel van binnen als van buiten zonder
tussenkomst van een derde toegankelijk zijn met het oog op de toegang van controle- en
hulpverleningsdiensten.
§4. Het is verboden om ramen van een clubhuis tijdens de bijeenkomsten van de motorclub op enige
wijze ondoorzichtig te maken (bijvoorbeeld: door er voorwerpen te plaatsen, de ramen met folie te
bekleden, de gordijnen of de (rol)luiken te sluiten).
§5. Iedere aanwezige in het clubhuis dient te allen tijde toegang te verlenen aan controle- en
hulpverleningsdiensten.
§6. Het is verboden een bijeenkomst van een motorclub die niet voldoet aan de bepalingen van dit
reglement te faciliteren.
Art. 130-8 – Samenscholing
§1. Het is verboden om in openlucht en/of op de openbare ruimte, openbare vergaderingen en
manifestaties in te richten, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester.
Onder manifestatie wordt begrepen het bij elkaar komen van een groep mensen om anderen hun
standpunt of hun mening van politieke, religieuze, sociale, culturele of van welke aard ook, kenbaar te
maken en te propageren.
De toestemming wordt minstens 60 dagen vooraf aangevraagd.
De burgemeester kan altijd de verleende toestemming intrekken, als hij van oordeel is dat de
openbare vergadering of de manifestatie een gevaar zou betekenen voor de openbare veiligheid, orde
en rust.
§2. Zijn ook verboden: de organisatie van en/of de deelname aan samenscholingen die kunnen leiden
tot ernstige overlast of die de openbare veiligheid, orde en rust ernstig kunnen verstoren.
§3. De organisatie van en deelname aan openbare vergaderingen, manifestaties en samenscholingen
die geleid hebben tot openbare ordeverstoring (met inbegrip van overlast), worden bestraft met
administratieve sancties zoals voorzien in artikel 130-9.
Art. 130-9 – Administratieve sancties
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§1. Elke overtreding van dit politiereglement wordt bestraft met:
 een administratieve geldboete tot maximaal 175,00 of 350,00 euro, naargelang het een
minderjarige dan wel een meerderjarige overtreder betreft
 en/of een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de inrichting
§2. Meer bepaald kan het college van burgemeester en schepenen het clubhuis tijdelijk of definitief
sluiten:
 indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot openbare ordeverstoring met
inbegrip van overlast, wat zal blijken uit een door de politie samengesteld dossier
 indien geen opgave werd gedaan van gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste
gegevens in de aanvraag of bij wijzigingen van de gegevens in de aanvraag waardoor de
veiligheid in het gedrang kan komen
 in geval van verschillende en/of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet meer voldaan
is aan de voorwaarden vermeld in dit reglement
 in geval het onderzoek in artikel 130-6 ongunstig is
§3. De sancties opgelegd door het college worden door de politie betekend of met een aangetekende
brief ter kennis gebracht aan de overtreder. Het niet naleven van een administratieve sanctie van het
college wordt bovendien bestraft met één van de hierboven voorziene administratieve sancties.
§4. Het opleggen van administratieve sancties gebeurt volgens de bepalingen en op grond van de wet
van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Art. 130-10 – Administratieve maatregelen
§1. Telkens wanneer de openbare orde (met inbegrip van overlast) in gevaar is, kan de burgemeester
maatregelen nemen om dit gevaar of het risico erop, te doen ophouden. Indien deze maatregelen niet
worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege op kosten en risico van degene die in
gebreke gebleven is, tot uitvoering laten overgaan.
§2. Het niet naleven van de maatregelen van de burgemeester wordt bovendien bestraft met de in
artikel 130-9 voorziene administratieve sancties.
Hoofdstuk 3 – Andere vergunningsplichtige inrichtingen

Afdeling 1 – Begripsomschrijving
Art. 130-11
In dit hoofdstuk worden de volgende definities gehanteerd:
 uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon,
ongeacht hun eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en risico de
inrichting, die hij huurt of waarvan hij eigenaar is, wordt uitgebaat
 uitbatingsvergunning: een toelating die aan de uitbater het recht verleent om op het
aangeduide adres de betrokken inrichting uit te baten
 publiek toegankelijke inrichting: elke inrichting waar andere personen dan de uitbater en de
personen die er werken, toegang hebben
 BMF: Belgische Massage Federatie
 BEVO: Beroepsvereniging van Reflexologisten België
 BSF: Belgische Shiatsu Federatie
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 seksinrichting: iedere voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin vertoningen,
voorstellingen en vermakelijkheden van pornografische aard plaatsvinden al dan niet tegen
betaling, onder welke vorm ook. Onder seksinrichting waarin pornografische vertoningen of
voorstellingen plaatsvinden wordt onder meer verstaan: seksbioscoop, sekstheater,
peepshows, erotische vertoningen en paaldansvertoningen al dan niet in combinatie met
kleinhandel en/of andere dienstverlening van welke aard dan ook. Een seksshop, een winkel
waar hoofdzakelijk erotische producten worden verkocht, valt eveneens onder de definitie van
een seksinrichting.
 shishabars: iedere publiek toegankelijke inrichting, onder meer bestemd om waterpijpen te
roken, ook al is dit slechts af en toe. Onder waterpijp wordt verstaan een apparaat om te
roken via een vloeistofreservoir.
 massagesalons: iedere publiek toegankelijke inrichting waar de uitbater massages aanbiedt en
die hiervoor uitgerust, kenbaar en/of zichtbaar gemaakt is
 massage: het toedienen van lichaamsmanipulatie door een ander persoon, hoofdzakelijk door
aanraking (bijvoorbeeld: relaxatiemassage, hot stone massage, Indiase massage, shiatsu,
Thaïse massage, triggerpointmassage, en andere), andere dan cosmetische massage
 CBD-winkels: iedere publiek toegankelijke inrichting waar producten op basis van cannabis
worden verkocht
 handcarwash: iedere publiek toegankelijke inrichting zonder vaste inrichting met industriële
wastechnieken, waar motorvoertuigen van derden manueel worden gewassen/gepoetst en/of
worden behandeld met beschermingsmiddelen zoals waxen en dergelijke
 telecomwinkel: iedere voor het publiek inrichting, met uitzondering van een vestiging van een
winkelketen, waar in hoofd- of nevenactiviteit simkaarten en/of herlaadkaarten aangeboden
worden die uitgegeven zijn door een telecomoperator die uitsluitend op voorafbetaalde basis
mobiele elektronische communicatiediensten aanbiedt, in combinatie met de verkoop van
telecommunicatiemiddelen (zoals smartphone, gsm, tablet, …) en/of -accessoires (zoals
hoofdtelefoon, hoesjes, …) en/of dienstverlening met betrekking tot
telecommunicatiemiddelen (zoals herstel van onderdelen, installeren van applicaties,
activiteiten als belwinkel, …)

Afdeling 2 – Toepassingsgebied
Art. 130-12 – De inrichtingen die een uitbatingsvergunning vereisen
§1. De bepalingen van dit deel zijn van toepassing op volgende inrichtingen:







seksinrichtingen
shishabars
massagesalons
handcarwashes
CBD-winkels
telecomwinkels

§2. Onverminderd andere regelgeving moet de uitbater van de inrichtingen vermeld in §1 in het bezit
zijn van een uitbatingsvergunning afgeleverd door de burgemeester.
Art. 130-13 – Vrijstellingen
Volgende inrichtingen zijn vrijgesteld van de verplichting om over een uitbatingsvergunning te
beschikken:
 massagesalons, uitgebaat op tentoonstellingen en op jaarbeurzen voor de gehele duur van de
tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de uitbater
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 huis-aan-huis massages: massages uitgevoerd in de verblijfplaats van de gemasseerde
persoon en op diens uitnodiging
 massages uitgevoerd in een mobiele, tijdelijke inrichting, duidelijk afgebakend in de ruimte,
die wordt geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur en op de plaats van een evenement,
sportwedstrijd of sportcompetitie
 massagesalons waar alle werkzame masseurs/masseuses aangesloten zijn bij de BFMS en/of
BEVO
 inrichtingen waar enkel massages worden uitgevoerd door professionele zorgverleners of
instellingen, die geneeskundige verzorging verlenen, en die hiervoor een visum hebben,
afgeleverd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid (vb. artsen, kinesisten,
diëtisten, ….)
 inrichtingen waar massages worden verstrekt die behoren tot activiteiten met betrekking tot
de menselijke gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening volgens de sectie Q
van de NACE-BEL codering (afdelingen 86 tot en met 88 NACE-BEL codering) behalve de
NACE-BEL-code 86909 (overige menselijke gezondheidszorg)
 inrichtingen waar massages uitgevoerd worden door niet-conventionele geneeskundigen (vb.
chiropractor, acupuncturist, osteopaat, homeopaat) erkend door een bij koninklijk besluit
erkende beroepsvereniging
 massages aangeboden op een vestigingsplaats van ondernemingen die kunnen aantonen dat
ze voldoen aan de bepalingen van het decreet van 5 februari 2016 houdende toeristische
logies of beschikken over een omgevingsvergunning voor rubriek 32.8 (baden en
waterrecreatie) van de indelingslijst opgenomen in bijlage 1 van VLAREM II (klasse 3 of 2)
 apothekers waar producten op basis van cannabis voor medicinaal gebruik worden verkocht
conform de toepasselijke hogere wetgeving en de richtlijnen afkomstig van het FAGG

Afdeling 3 – Procedure
Onderafdeling 1– Aanvraagprocedure
Art. 130-14 – De aanvraag
§1. Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij
de burgemeester, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier.
§2. Bij de aanvraag moet gevoegd worden:
 een uittreksel uit het strafregister volgens artikel 596, tweede lid van het Wetboek van
Strafvordering (vroeger: model 2) van de organen en/of vertegenwoordigers van de uitbater
en van de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de uitbating of een gelijkaardig
uittreksel uit het strafregister indien de uitbater niet de Belgische nationaliteit heeft
 contactgegevens en identiteit van organen en/of vertegenwoordigers van de uitbater en van
de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de uitbating en tevens de identiteit en
contactgegevens van de werknemers
§3. De burgemeester kan bepalen dat bijkomende documenten overhandigd moeten worden.
Art. 130-15 – Ontvankelijkheid van de aanvraag
§1. Binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag oordeelt de
burgemeester of zijn afgevaardigde over de volledigheid en/of ontvankelijkheid van de aanvraag en
brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het resultaat hiervan. Wanneer er na 30
kalenderdagen geen beslissing werd genomen, wordt de aanvraag geacht ontvankelijk te zijn.
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§2. De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten en gegevens, zoals hierboven vermeld,
ontbreken. De aanvrager beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen na mededeling van dit feit,
om de ontbrekende documenten in te dienen.
§3. De aanvraag is onontvankelijk, wanneer op de plaats van aanvraag de functie stedenbouwkundig
onverenigbaar is met de bestemmingszone.
§4. Een nieuwe aanvraag van dezelfde uitbater, voor dezelfde plaats én voor dezelfde bestemming,
volgend op een onontvankelijke aanvraag, kan ten vroegste zes maanden na de datum vermeld in de
onontvankelijkheidsbeslissing worden ingediend, op straffe van onontvankelijkheid.
Deze nieuwe aanvraag dient vergezeld te zijn van een verklaring ondertekend door de uitbater, dat
alle voorwaarden voor ontvankelijkheid vermeld in dit reglement vervuld zijn.
Onderafdeling 2– Onderzoek
Art. 130-16 – Administratief onderzoek
§1. De uitbatingsvergunning kan enkel worden toegekend na een voorafgaandelijk administratief
onderzoek.
Dit voorafgaandelijk administratief onderzoek omvat:
 een brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid zoals verricht
door de brandweerzone van de plaats van de vestiging
 een financieel onderzoek: dit is een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde
gemeentelijke facturen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de uitbater
 een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: dit is een onderzoek naar de
vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere toelating die
wettelijk voorgeschreven is
 een moraliteitsonderzoek
 een onderzoek op vlak van omgeving
§2. Het resultaat van deze onderzoeken wordt overgemaakt aan de burgemeester.
Art. 130-17 – Het moraliteitsonderzoek
§1. Het moraliteitsonderzoek bestaat uit:
 een onderzoek inzake de zedelijkheid
 een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van mensenhandel
 een onderzoek naar de gerechtelijke, administratieve en politionele antecedenten
§2. Het moraliteitsonderzoek wordt uitgevoerd met inachtname van de beginselen van behoorlijk
bestuur.
§3. Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het
publiek toegankelijke plaats(en), op de uitbater, op de organen en/of vertegenwoordigers van de
vennootschap en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de uitbating, alsook op de
aangestelde(n) van de uitbater. Deze personen dienen meerderjarig te zijn en een bewijs van goed
gedrag en zeden voor te leggen, een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of
een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler.
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§5. Het moraliteitsonderzoek wordt gevraagd aan en verricht door de politie of de daartoe bevoegde
diensten.
§6. De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie of andere bevoegde
diensten en beslist discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is
om de toelating al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de
openbare orde voor ogen zal houden.
Art. 130-18 – Modaliteiten voor de beoordeling
§1. De vereiste van de positieve beoordeling van deze onderzoeken geldt gedurende de ganse duur
van de uitbating.
§2. Bij negatieve controles wordt een hoorzitting georganiseerd die aanleiding kan geven tot een
regularisatietermijn.
§3. Binnen een termijn van 90 kalenderdagen na de melding van een ontvankelijke en volledige
aanvraag, wordt een beslissing genomen. Indien gerechtvaardigd door de complexiteit van het
dossier, mag deze termijn éénmaal worden verlengd met maximaal dezelfde duur. Wanneer er geen
beslissing wordt genomen binnen de 90 kalenderdagen, of indien van toepassing 180 kalenderdagen,
wordt de vergunning geacht verleend te zijn.
§4. Om dwingende redenen van algemeen belang, met name de openbare orde en veiligheid,
bescherming van consumenten, eerlijkheid van handelstransacties, fraudebestrijding, bescherming
van het milieu en stedelijk milieu, wordt bij het uitblijven van een beslissing binnen de vastgestelde of
verlengde termijn, de toelating geacht te zijn geweigerd.

Afdeling 4 – Weigeringsgronden
Art. 130-19
§1. De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning:
 als niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van
toepassing op de inrichting
 indien minstens één van de onderzoeken die voorafgaan aan het verlenen van de toelating
negatief werd geadviseerd
 als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt
 als controle door de ambtenaar van de stad of gemeente en/of de politie wordt verhinderd
 als de aanvraag onjuiste gegevens bevat
§2. Een nieuwe aanvraag van dezelfde uitbater, voor dezelfde plaats én voor dezelfde bestemming,
volgend op een geweigerde aanvraag, kan ten vroegste zes maanden na de datum vermeld in de
weigeringssbeslissing worden ingediend, op straffe van onontvankelijkheid.
Deze nieuwe aanvraag dient vergezeld te zijn van een verklaring ondertekend door de uitbater, dat
alle voorwaarden vermeld in dit reglement vervuld zijn.

Afdeling 5 – Geldigheid toelating
Art. 130-20
§1. De toelating is geldig te rekenen vanaf de ondertekening door de burgemeester.

55/83

§2. De uitbatingsvergunning moet zichtbaar aangebracht worden aan de inrichting, zodat ze leesbaar
is vanop de openbare ruimte. De toelating moet bovendien steeds ter inzage liggen van de politie of
een bevoegde controlerende ambtenaar.
§3. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte
van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag met inbegrip van elke
bestemmingswijziging onmiddellijk te melden aan de burgemeester.
§4. De toelating wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde inrichting. De toelating kan
dus niet worden overgedragen aan een ander uitbater noch kan zij worden overgedragen naar een
andere locatie.
§5. De toelating kan worden geschorst of ingetrokken overeenkomstig afdeling 7 van dit hoofdstuk
met betrekking tot de administratieve sancties en maatregelen.
§6. De burgemeester kan beslissen om de toelating te beperken in de tijd en/of bijkomende
voorwaarden te koppelen aan de toelating.

Afdeling 6 – Uitbatingsvergunning
Art. 130-21
Inrichtingen die onderworpen zijn aan een uitbatingsvergunning moeten de in deze afdeling vermelde
uitbatingvoorwaarden te allen tijde respecteren en naleven.
Onderafdeling 1– Algemene voorwaarden
Art. 130-22 – Hygiëne en gezondheid
§1. Alle ruimtes, en de voorwerpen in de inrichting, moeten beantwoorden aan de in het dagelijks
leven als normaal ervaren normen voor frisheid, netheid en hygiëne (bijvoorbeeld: proper
vloeroppervlak, proper materiaal, regelmatig verwijderen van afval). De gezondheid van de gebruikers
en de openbare gezondheid mogen nooit gevaar lopen.
§2. Er moeten voldoende hulpmiddelen en voorzieningen aanwezig zijn die de frisheid, netheid en
hygiëne garanderen.
§3. In het bijzonder moet in de inrichting minstens aanwezig zijn:
 de mogelijkheid om elke ruimte te verwarmen: verwarmingsmiddelen moeten voldoende veilig
zijn om elke ruimte te verwarmen tot minstens 24 graden Celsius
 de mogelijkheid om elke ruimte te verlichten en te verluchten
 afvalemmers in alle ruimtes
 een verbanddoos met minimaal volgende inhoud: ontsmettingsmiddel voor open wonden –
klaar voor gebruik; ontsmettingsmiddel voor materiaal (pincet, schaar, naald) of eigen
handen; ontsmettingsalcohol 70%; individueel verpakte steriele kompressen; rolletje hypo
allergische kleefpleister; individueel verpakte steriele wondpleister; elastische verbanden; fijn
inox schaartje; fijn inox splinterpincet; neutrale zeep (vloeibaar) en zuivere handdoek en
washandje; ijszakje in de diepvries of instant ice in de verbanddoos (voor eenmalig gebruik);
één paar niet steriele latex handschoenen; 30 ml ontsmettingsmiddel op basis van
chloorhexidine
Art. 130-23 – Onderhoud
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De uitbater staat in voor alle herstellingen en onderhoudswerken, van welke aard of oorzaak ook, met
inbegrip van diegenen ingegeven door overmacht, slijtage, ouderdom, normaal gebruik en verborgen
gebreken.
Art. 130-24 – Nutsvoorzieningen
De ruimtes die betrokken zijn bij de uitbating van de inrichting, de technische installaties voor
nutsvoorzieningen en andere inrichtingselementen:
 mogen geen gebreken vertonen waardoor ze gebruiksonveilig zijn of dreigen te worden
 mogen geen vocht van welke aard ook doorlaten en/of schimmelvorming vertonen
 mogen niet beschadigd of versleten zijn aan de afwerking zoals doorbuiging van plafonds,
vervorming of scheurvorming van muren, gaten in vloeren, houtrot van ramen en deuren,
versleten vloerbedekking, gescheurd behang, afbladderende verf, barsten in sanitair, enz.
Art. 130-25 – Toegang tot de inrichting
§1. Tijdens de uitbating van de inrichting moet minstens één toegangsdeur van de inrichting en alle
ruimtes in de inrichting onmiddellijk, zowel van binnen als van buiten, zonder tussenkomst van een
derde geopend kunnen worden, met het oog op controle.
§2. Het is verboden om ramen van de inrichting, die zichtbaar zijn op de openbare weg, tijdens de
uitbating ondoorzichtig te maken of voorwerpen te plaatsen zodat de inkijk ernstig bemoeilijkt of
onmogelijk gemaakt wordt (bijvoorbeeld door het gebruik van folie, gekleurd of ondoorzichtig glas,
posters, schermen enz.).
§3. De uitbater verleent te allen tijde toegang aan reguliere hulpverlening (bijvoorbeeld: UZA,
Instituut voor Tropisch Geneeskunde (ITG), Ghapro, Vaccinatieteam Provincie, …) die screening en
vaccinatie aan het personeel aanbiedt, ter bestrijding van beroepsgebonden gezondheidsrisico’s
(bijvoorbeeld: Hepatitis B).
Art. 130-26 – Aansprakelijkheidsverzekering
De uitbater van een inrichting is verplicht de burgerlijke en professionele aansprakelijkheid van alle
personen die, ongeacht hun arbeidsstatuut, werken in de inrichting, te allen tijde te verzekeren door
een verzekeringsmaatschappij, die gerechtigd is om verzekeringspraktijken te voeren in België.
Onderafdeling 2– Bijkomende uitbatingvoorwaarden voor massagesalons
Art. 130-27
§1. De inrichting moet minstens bestaan uit de hierna genoemde ruimtes met de daarbij behorende
uitrusting. Deze ruimtes kunnen alleen gebruikt worden voor de gedefinieerde bestemming.
 Een ontvangstruimte die dient voor het ontvangen van klanten die nadien een behandeling
krijgen in een massageruimte.
 Een massageruimte die dient voor het uitvoeren van massages en beschikt over:
1.
2.
3.
4.
5.

een massagetafel/stoel/mat, met een bedekking die (af)wasbaar is
een wasbak met koud en warm stromend water
vloeibare handzeep en wegwerpbare handdoekjes of een voorraad schone handdoeken
afsluitbare flesjes wanneer massageolie gebruikt wordt
proper linnen dat gewassen is op minimaal 60 graden Celsius, waarvan per klant gebruik
gemaakt wordt
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6. een toegangsdeur die van binnen met slot afsluitbaar mag zijn op voorwaarde dat het middel
om deze deur van buitenaf te ontsluiten steeds aanwezig en bereikbaar is in het
massagesalon (bijvoorbeeld: sleutel, passe-partout, codebediening)
7. voldoende afvalbakjes
§2. Sanitair:
De toiletten:






bestaan minimaal uit één toilet
moeten toegankelijk zijn voor bezoekers en masseurs/masseuses
hebben een goed werkende geurafsnijder en waterspoeling
hebben goed functionerende verluchting en verlichting
beschikken over toiletpapier en afvalbakjes

De wasbakken:
 zijn aangesloten op een afvoerkanaal zonder geurhinder
 beschikken over warm en koud stromend water
§3. De ruimtes die deel uitmaken van of toegankelijk zijn vanuit de inrichting mogen niet gebruikt
worden als huisvesting, logies of overnachtingplaats.
Art. 130-28
De toegang van de klant tot de inrichting is verboden:
 vóór 5 uur en na 22 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag
voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 22 uur op de
zaterdag die voorafgaat, toegestaan
 vóór 5 uur en na 21 uur, op de andere dagen
De openingsuren moeten zichtbaar uithangen op de toegangsdeur van de inrichting.

Afdeling 7 – Maatregelen
Art. 130-29 – Administratieve maatregelen
§1. Telkens wanneer de openbare orde (met inbegrip van overlast) in gevaar is, kan de burgemeester
maatregelen nemen om dit gevaar of het risico erop, te doen ophouden. Indien deze maatregelen niet
worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege op kosten en risico van degene die in
gebreke gebleven is, tot uitvoering laten overgaan.
§2. Het niet naleven van de maatregelen van de burgemeester wordt bovendien bestraft met de in
artikel 130-9 voorziene administratieve sancties.

Afdeling 8 – Verval van rechtswege
Art. 130-30
De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:
 op het moment dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan zes
maanden feitelijk is onderbroken
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in geval van faillissement
in geval van veroordeling tot gerechtelijke sluiting
in geval van ontbinding van de rechtspersoon
in geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon
in geval van schrapping van de uitbater of van de betrokken vestiging uit de kruispuntbank
voor ondernemingen
 in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de uitbater, een rechtspersoon of één van
zijn organen

Afdeling 9 – Overgangsbepalingen
Art. 130-31
§1. Bij wijze van overgangsmaatregel moeten de inrichtingen die reeds in uitbating zijn bij de
inwerkingtreding van dit hoofdstuk hun aanvraag ter verkrijging van een toelating indienen uiterlijk
vijf maanden na de inwerkingtreding van dit deel van het politiereglement.
§2. De aanvraag tot toelating geldt als voorlopige toelating voor de inrichtingen die reeds in uitbating
zijn en dit tot zolang de toelatingsaanvraag niet expliciet is ingewilligd of geweigerd of de voorlopige
toelating niet is ingetrokken.
Deel 4 – DIEREN
Wijziging
Titel 6 wordt als volgt aangepast.
Titel 6 – Vissen
Wijziging
Artikel 148 wordt toegevoegd als volgt.
Art. 148
Het is verboden te vissen zonder voorafgaandelijke vergunning van de burgemeester of zijn
gemachtigde in de door het gemeentebestuur beheerde vijvers van de openbare ruimte.
Wijziging
Artikel 149 wordt toegevoegd als volgt.
Art. 149 – Visreglement jachthaven
§1. – Toegestane periode en uren
Gedurende het vaarseizoen (van 1 april tot 30 september) geldt er over het volledige terrein van de
jachthaven – inclusief de buitensteiger – een totaal visverbod.
Buiten het vaarseizoen (van 1 oktober tot 31 maart) is vissen toegelaten onder bepaalde
voorwaarden.
In de toegestane periode is het vissen toegelaten vanaf maximum twee uur voor zonsopgang tot
maximum twee uur na zonsondergang.
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§2. – Algemene voorwaarden – Toegelaten visuitrusting en vismethodes
Vissers moeten in het bezit zijn van een geldig visverlof.
Het gebruik van werphengels (elke hengel voorzien van een snoer met oprolmechanisme) s verboden.
Er mogen maximaal twee vaste handhengels met een lengte tot 9,50 meter gebruikt worden. Hierbij
mag er ook niet verder ingelegd worden dan de lengte van de steigers.
Gevangen vissen mogen niet worden meegenomen en moeten onmiddellijk terug gezet worden. Het
gebruik van leefnetten is verboden.
Er mag enkel gevoederd worden met losse partikels, ter hoogte van de visplaats. Het gebruik van aan
de hengel bevestigde voederkorfjes is toegelaten. Het gebruik van aasvissen is niet toegelaten.
Het gebruik van boten en/of geleide vaartuigen is niet toegelaten.
§3. – Toegelaten standplaatsen
Vissen is enkel toegelaten vanaf de dijk of de vaste kade en vanop plaatsen die de privacy van de
booteigenaars niet in het gedrang brengen en schade aan boten en/of andere hinder voor de
havengebruikers voorkomen.
Concreet is het om deze redenen niet toegelaten de steigers – inbegrepen de delen van de havenkade
ter hoogte van de aansluiting van de steigers – te gebruiken als standplaats voor het vissen of voor
het voederen van de vissen.
Vissen tussen de aangemeerde boten is enkel toegelaten indien de betrokken boten waartussen gevist
wordt niet bemand zijn.
Er moet ook een redelijke afstand behouden worden tussen de visplaats en de aangemeerde boten.
Vissen in de havengeul is niet toegelaten.
Materialen, visbakken, etc. dienen zo weggezet te worden dat een vrije doorgang op de kade ten allen
tijde mogelijk blijft.
§4. – Gebruik parking en fietsenrekken
Zoals bepaald in de richtlijnen van het Algemeen Havenreglement, moeten fietsen in de voorziene
fietsrekken geplaatst worden en moeten auto’s en aanhangwagens buiten het haventerrein
geparkeerd worden.
Het gebruik van het jaagpad is voorbehouden aan de diensten van de Vlaamse Waterweg NV. Er
mogen bijgevolg op het jaagpad geen auto’s, fietsen, bakfietsen, etc. gestald worden, uitgezonderd
vergunninghouders van de Vlaamse Waterweg NV, volgens de bepalingen van de vergunning.
§5. – Speciale evenementen
Onverminderd bovenstaande bepalingen heeft de concessiehouder ten allen tijde het recht om voor
de organisatie van evenementen een tijdelijke opschorting van het visrecht in te stellen. Deze
opschorting en de duur ervan zal minstens één week op voorhand aangekondigd worden door
aanplakken op het informatiebord.
Wijziging
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Na artikel 155 wordt Titel 10 en artikel 155-1 toegevoegd als volgt.
Titel 10 – Voederen van dieren
Art. 155-1
Het is verboden om zwerf- of wilde dieren te voederen op de openbare weg of de openbare ruimte
zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester.
Deel 5 – INNAME EN DOORGANG OPENBAAR DOMEIN
Wijziging
Hoofdstukken 1 en 2 onder titel 3 worden toegevoegd als volgt.
Hoofdstuk 1 – Terrassen en schuttingen op het openbaar domein
Art. 173
Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het verboden terrassen en
schuttingen in welke vorm dan ook op het openbaar domein te plaatsen.
Terrassen en schuttingen uitgestald zonder vergunning kunnen steeds ambtshalve op bevel van de
politie verwijderd worden.
Art. 174
De terrassen en schuttingen mogen slechts die oppervlakte innemen bepaald in de vergunning, en ze
moeten steeds voldoen aan de opgelegde normen.
Art. 175
Tenzij anders bepaald in de vergunning, moeten de terrassen en schuttingen tegen de rooilijn
geplaatst worden over een breedte die niet meer bedraagt dan de breedte van de handelszaak.
Mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de bewoner(s) van het aanpalend pand, kan de
vergunning hiertoe uitgebreid worden tijdens beperkte perioden bepaald door het college van
burgemeester en schepenen.
De terrasvergunning is strikt persoonsgebonden en plaatsgebonden.
Art. 176
De uitsprong over het voetpad of over de openbare weg wordt voor ieder geval afzonderlijk bepaald
door het college van burgemeester en schepenen in functie van de voetpad-, plein- of straatbreedte
en de drukte van het voetgangersverkeer. Een vrije breedte van minimum 1,5 meter moet openblijven
voor de voetgangers.
De terrasruimte en de daarvoor gebruikte voorwerpen mogen de zichtbaarheid van op de rijweg niet
belemmeren.
In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en schepenen afwijking verlenen van de
maximaal toegelaten breedte en van de uitsprong over de openbare weg.
Art. 177
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De terrassen en schuttingen moeten zorgvuldig onderhouden worden.
Art. 178
Schuttingen of wanden van het terras mogen geen gevaarlijke uitsteeksels hebben.
Art. 179
De terrassen en schuttingen die in strijd met de vergunning zijn geplaatst of die zonder de vereiste
vergunning zijn geplaatst, moeten op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde
ambtenaar verwijderd worden. Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve worden
overgegaan tot de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder.
Hoofdstuk 2 – Uitstalling koopwaar
Art. 180
De uitbater van een handelszaak mag geen uitstalinrichtingen van koopwaar plaatsen op het
openbare domein zonder voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van het college van burgemeester
en schepenen.
Art. 181
De uitstalinrichtingen mogen uitsluitend op het openbaar domein geplaatst worden overdag, op de
dagen waarop de achterliggende handelszaak geopend is. Draagtoestellen mogen niet op het
openbaar domein worden weggeplaatst of tegen de gevel bevestigd indien er geen waren op
uitgestald zijn.
Art. 182
De uitstalinrichtingen mogen slechts die oppervlakte innemen bepaald in de vergunning en ze moeten
steeds voldoen aan de opgelegde voorwaarden bepaald in de vergunning.
Art. 183
Tenzij anders bepaald in de vergunning, moeten de uitstalinrichtingen tegen de rooilijn geplaatst
worden over een breedte die niet meer bedraagt dan de breedte van de bijbehorende handelszaak.
Art. 184
De uitsprong over het voetpad of over de openbare weg wordt voor ieder geval afzonderlijk bepaald
door het college van burgemeester en schepenen in functie van de voetpad-, plein- of straatbreedte
en de drukte van het voetgangersverkeer.
De uitsprong mag nooit meer bedragen dan 1 meter en een vrije breedte van minimum 1,50 meter
moet openblijven voor de voetgangers.
De maximumhoogte van de uitstalinrichting met uitgestalde waar mag niet meer dan 1,20 meter
bedragen.
In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en schepenen afwijking verlenen van de
maximaal toegelaten breedte, hoogte en van de uitsprong over de openbare weg.
Art. 185
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De uitstallingen moeten zorgvuldig onderhouden worden.
Art. 186
De uitstallingen die in strijd met de vergunning zijn geplaatst of die zonder de vereiste vergunning zijn
geplaatst, moeten op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd
worden. Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve worden overgegaan tot de
verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder.
Wijziging
Na artikel 227 van de politiecodex wordt artikel 227-1 toegevoegd als volgt.
Art. 227-1
Ongeacht de bepalingen van artikel 227 moet de maximum hoogte van de beplantingen van een
voortuin of van een perceel grond worden beperkt tot 0,70 meter in volgende situatie:
 gelegen op de (drie)hoek gevormd door de grens tussen het openbaar domein en het
privédomein en een schuine lijn op 5 meter van het snijpunt van de grenzen tussen het
openbaar domein en het privédomein (zie onderstaande figuur)
Deel 6 – REINHEID
Wijziging
Hoofdstuk 2 van titel 1 - Netheid op en rond het openbaar domein en het daaropvolgende artikel 235
worden gewijzigd als volgt.
Hoofdstuk 2 – Netheid van voetpaden, goten, bermen en onderhoud van eigendommen
Art. 235
§1. De voetpaden, goten en bermen voor al dan niet bewoonde gebouwen dienen te worden
onderhouden en proper te worden gehouden, zonder evenwel de bestrating te beschadigen.
§2. Behoudens de bepalingen van het bermdecreet omvatten deze verplichtingen onder andere:
 de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing, bladeren, vervuilende producten of
materialen van de voetpaden en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen
 het zuiver houden van de afvoergoten om een vrije afvoer te verzekeren. Zo is het
verbodenslijk, zand of vuilnis dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, in de
greppels of in de rioolputten te vegen
 het verwittigen van het gemeentebestuur in geval van uit te voeren herstellingen
§3. Voetpaden, goten en bermen mogen enkel schoongemaakt worden op de meest aangewezen
tijdstippen om de veilige en gemakkelijke doorgang van derden te verzekeren en de openbare
veiligheid niet in het gedrang te brengen.
Wijziging
Artikel 245 wordt gewijzigd als volgt.
Art. 245
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Urineren, braken of zich ontlasten op het openbaar domein of zichtbaar vanaf een openbare plaats
tegen andermans eigendommen is verboden.
Wijziging
Artikel 259 wordt opgeheven.
Wijziging
Artikel 262 wordt gewijzigd als volgt.
Art. 262
Met behoud van de toepassing van het Veldwetboek, het Bosdecreet van 13 juni 1990[1] en het
decreet Natuurbehoud van 21 oktober 1997, is de verbranding in open lucht van welke stoffen ook
verboden, behalve als het gaat om:
1) het maken van vuur in open lucht in bos- en natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer
afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is. Die activiteit mag pas
plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven of als die activiteit
als beheermaatregel is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan of vergund door het Agentschap
voor Natuur en Bos zoals voorzien in het Bosdecreet en het decreet Natuurbehoud.
2) de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen
bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval
niet mogelijk is
3) de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van het onderhoud
van landschapselementen, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is
4) de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen als dat vanuit fytosanitair oogpunt
noodzakelijk is
5) de verbranding in open lucht, met uitzondering van afvalstoffen, in het kader van
blusoefeningen, uitgevoerd door de brandweer van een gemeente, regio of bedrijf of door de civiele
bescherming
6) het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een
sfeerverwarmer
7) het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen, vermeld in artikel 6
van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en
afgewerkte producten. Die activiteit mag pas plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de
toezichthouder.
8) het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur mits
voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester. Bij het verlenen van deze toestemming
kan de burgemeester bijkomende voorwaarden opleggen. De burgemeester kan bovendien de
verleende toestemming op elk moment intrekken wanneer ongunstige meteorologische
omstandigheden zich voordoen of bij langdurige droogte.
9) het verbranden van droog brandbaar materiaal, met uitzondering van afvalstoffen, droog
onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Die
activiteit mag pas plaatsvinden als de burgemeester schriftelijke toestemming heeft gegeven en de
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activiteit op een afstand van meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt. Bij het verlenen van deze
toestemming kan de burgemeester bijkomende voorwaarden opleggen. De burgemeester kan
bovendien de verleende toestemming op elk moment intrekken wanneer ongunstige meteorologische
omstandigheden zich voordoen of bij langdurige droogte.
Wijziging
Artikel 360, §3 wordt opgeheven.
Wijziging
Artikel 364, §4 wordt gewijzigd als volgt.
§4. In afwijking van §3 kunnen kleine hoeveelheden huisvuil, maximum twee afvalzakken, afkomstig
van gezinnen vermeld in artikel 362 punt a) om gegronde, dringende redenen (ernstige geurhinder,
niet geplande hospitalisatie of reis gedurende een periode waarin minstens twee opeenvolgende huisaan-huisinzameling van huisvuil gepland zijn) toegelaten worden op het recyclagepark. Dit afval wordt
gesorteerd en gefactureerd als grofvuil.
Het bedoelde afval moet in een gesloten, lekvrije afvalzak van 60 liter worden aangeboden. De
afvalzak mag maximaal 10 kg wegen. Bij het afleveren van dit afval moet de inwoner van Herentals
hiervoor het nodige bewijs voegen.
Wijziging
Artikel 365 wordt opgeheven.
Wijziging
Artikel 377, §2 wordt gewijzigd als volgt.
§2. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 22.00 en 7.00 uur.
Wijziging
Artikel 380 wordt gewijzigd als volgt.
Art. 380
§1. Het papier en karton moeten gescheiden aangeboden worden zoals bepaald in het gemeentelijk
“Belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van afvalstoffen via het Diftarsysteem”. De
toegelaten recipiënten moeten zorgvuldig worden gesloten, er mag geen papier en karton uitsteken
en de recipiënten mogen geen scheuren, barsten of lekken vertonen.
§2. Het gewicht van het aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan:






16 kg voor een container van 40 liter
100 kg voor een container van 240 liter
220 kg voor een container van 500 liter
440 kg voor een container van 1000/1100 liter
10 kg voor een aangeboden kartonnen doos

§3. Indien men niet over een gele papiercontainer beschikt kan het papier en karton enkel
aangeboden worden op het recyclagepark.
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§4. De papiercontainer dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd en dat vermeld
staat op de barcodesticker aan de zijkant van de gele papiercontainer. In geval van verhuizing is het
de inwoner niet toegestaan om de papiercontainer mee te nemen naar een nieuw adres. De
papiercontainer blijft eigendom van IOK Afvalbeheer
Wijziging
Artikel 385 wordt gewijzigd als volgt.
Art. 385
§1. Het KGA dat wordt aangeboden op het recyclagepark wordt door het bevoegde personeel in de
inrichting aansluitend bij het recyclagepark gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag dit niet zelf
doen.
§2. De afgifte van KGA gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van een aangestelde van het
bevoegde personeel.
Wijziging
Artikel 386 wordt opgeheven.
Wijziging
Artikel 400, §3 wordt gewijzigd als volgt.
§3. Het zuiver textiel mag niet worden meegegeven worden met het huisvuil en de gemengde fractie
van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textiel.
Bevuild of kapot textiel, vloerbekleding, hoofdkussen en donsdekens horen bij restafval of grofvuil.
Wijziging
Artikel 403 wordt gewijzigd als volgt.
Art. 403
Het recyclagepark is gelegen te Hemeldonk 10, 2200 Herentals.
Wijziging
Artikel 404, §1 wordt gewijzigd als volgt.
§1. Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de stad Herentals en voor de
ondernemingen, verenigingen en scholen die op het grondgebied van de stad Herentals gevestigd zijn
in zoverre de door hen aangevoerde afvalstoffen conform zijn aan de definitie in artikel 388 van dit
reglement.
Wijziging
Artikel 404, §3 wordt gewijzigd als volgt.
§3. Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor voertuigen met een hoogst toegelaten gewicht kleiner
dan 7000 kg, en met een maximumlengte van 9 meter en kleine landbouwvoertuigen met de
maximum grootte van een smalspoortractor.
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Wijziging
Artikel 405 wordt gewijzigd als volgt.
Art. 405
§1. Op het recyclagepark mogen de hierna vermelde, vooraf maximaal gesorteerde huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden aangeboden. De afvalstoffen mogen slechts
na goedkeuring van de aanwezige recyclageparktoezichters, enkel in de daartoe voorbestemde en van
een duidelijke vermelding voorziene container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden.






















papier en karton
hol glas
bouw- en sloopafval: inert bouwpuin
(gebonden) asbesthoudend bouw- en sloopafval
harde kunststoffen
PVC-kunststoffen
metalen verpakkingen, enkel aanvaard in een blauwe PMD-zak
drankkartons, enkel aanvaard in een blauwe PMD-zak
textiel en lederwaren
oude metalen (metalen gemengd)
groenafval
houtafval
afgedankte elektrische en elektronische apparaten
klein gevaarlijk afval (KGA) in een inrichting aansluitend bij het recyclagepark
grofvuil
vlak glas
kringloopgoederen
piepschuim (geëxpandeerde polystyreen)
autobanden
landbouwfolie
bouwfolie

Het foutief deponeren van afvalstoffen wordt gelijkgesteld met sluikstorten.
§2. Onder groenafval wordt verstaan: tuinafval zoals beschreven in artikel 389, §1, snoeihout en
boomstronken. Snoeihout, gazonmaaisel, bladeren en boomstronken moeten vooraf maximaal worden
gesorteerd en gescheiden van het tuinafval worden aangeboden.
Snoeihout zijn alle houtige delen die bij het snoeien van bomen of heesters worden afgesneden.
Haagscheersel en grasachtige planten zoals riet en bamboe worden niet beschouwd als snoeihout.
§3. KGA afkomstig van ondernemingen mag niet aangeboden worden op het recyclagepark. Zij dienen
zich op een reglementaire wijze te ontdoen van deze afvalstoffen, conform de vigerende wetgeving.
§4. Er mogen maximum vier autobanden per gezin worden gebracht. Enkel volgende bandentypes
worden aanvaard:
 voor personenwagens, 4x4, aanhangwagens en caravans afvalbanden met een maximale
velgdiameter van 22 duim (55,88 cm)
 voor bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen afvalbanden met een maximale velgdiameter
van 17 duim (43,18 cm)
 voor motoren, scooters en quads, afvalbanden met een maximale velgdiameter van 21 duim
(53,34 cm)
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 banden van kruiwagens of handkarretjes
Wat wordt niet aanvaard:





banden afkomstig van professionele stromen
silobanden voor het afdekken van veevoeders
elke (brom)fiets-, vrachtwagen-, landbouw-, wegenbouw- en industrieband
binnenbanden, rupsbanden en alle andere niet uit rubber vervaagde banden

Wijziging
Artikel 408 wordt gewijzigd als volgt.
§1. De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangeboden. Niet-gesorteerde of gedemonteerde
afvalstoffen worden enkel aanvaard als grofvuil.
§2. Het is niet toegelaten om afvalstoffen op het park te demonteren.
§3. De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 10 km/uur.
§4. De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen.
§5. De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de
recyclageparktoezichters te volgen.
Deel 7 – DIVERSE BEPALINGEN
Wijziging
Artikel 581 wordt gewijzigd als volgt.
Art. 581
Bij het bezorgen van de stoffelijke overschotten op de gemeentelijke begraafplaats moeten de
gemeentelijke diensten minstens 24 uur vooraf gewaarschuwd zijn, waarbij vermeld wordt of het gaat
om een begraving, urnebegraving, een bijzetting in het columbarium of een uitstrooiing. Die
verplichting rust bij de nabestaanden of hun gemachtigde.
De teraardebestellingen van de stoffelijke resten zijn mogelijk op weekdagen van 8.30u tot 15.30u en
op zaterdagen van 8.30u tot 13.00u.
Wijziging
Artikel 587 wordt gewijzigd als volgt.
Art. 587
Er mag enkel opgegraven worden met een toelating van de burgemeester en omwille van ernstige
redenen. De kosten voor een opgraving, verplaatsing van stoffelijke resten en een eventuele crematie
zijn ten laste van de aanvragers ervan, behalve als de opgraving gebeurt op bevel van het gerecht.
Wijziging
Artikels 591 tot en et 594 worden gewijzigd als volgt.
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Art. 591
Het is niet toegestaan grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen,
hun opschriften of de aard van de materialen de zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de
begraafplaats kunnen verstoren.
Er worden geen nieuwe grafkelders toegestaan. In de bestaande grafkelders mag begraven worden
zolang hiervoor voldoende ruimte beschikbaar is.
De graven mogen volgende afmetingen niet overschrijden:





gewone graven: 2,20 x 1,20 meter
kindergraven: 1,80 x 0,80 meter
graf voor urnen: 0,70 x 0,25 meter
colombariumnis: 0,40 x 0,40 meter

Art. 592
Het is door de nabestaanden verplicht om aan het graf een grafteken te plaatsen binnen de twee
maand na de begraving.
Rechtopstaande graftekens mogen niet hoger zijn 1,50 meter, niet breder zijn dan 0,70 meter en niet
dikker zijn dan 0,20 meter.
Liggende graftekens mogen niet langer zijn dan 1,60 meter en niet breder dan 0,80 meter en niet
dikker zijn dan 0,20 meter.
De afdekplaat voor een urnengraf mag niet langer zijn dan 0,50 meter en niet breder zijn dan 0,50
meter en niet hoger zijn dan 0,05 meter, en moet uit natuursteen vervaardigd zijn.
De afdekplaat voor een colombariumnis mag niet langer zijn dan 0,40 meter en niet breder zijn dan
0,40 meter, en moet uit natuursteen of metaal vervaardigd zijn.
Art. 593
De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat ze de veiligheid en doorgang
niet belemmeren en dat ze geen schade aanbrengen aan de aangrenzende graftekens en graven.
Het reinigen van de graftekens mag niet met voor de natuur schadelijke stoffen gebeuren. Enkel met
zuiver water en ecologische producten.
Art. 594
Voor ze op de begraafplaatsen worden toegestaan, moeten de voor het grafteken bestemde
materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.
Werken aan graftekens mogen enkel op werkdagen tussen 8.00u en 16.00 uur plaatsvinden.
Geen enkel hulpmateriaal of restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden
achtergelaten.
De materialen worden aangevoerd en geplaatst naar gelang van de behoeften.
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van
ambtswege overgegaan tot het wegnemen van de materialen op kosten van de overtreder.
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Wijziging
Artikels 596 en 597 worden gewijzigd als volgt.
Art. 596
De bloemen en de planten die op de graven zijn aangebracht moeten steeds in goede staat
onderhouden worden en mogen de hoogte van 0,50 meter niet overschrijden. Als ze afgestorven zijn,
moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zullen de opruiming en het verwijderen van de
potten geschieden door de zorgen van het gemeentebestuur.
Art. 597
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Zit-, kniel- en bidbanken
zijn niet toegestaan. Tussen en rond de graven en de graftekens mogen geen beplantingen,
bedekkingsmaterialen of andere voorwerpen aangebracht of geplaatst worden.
Wijziging
Artikel 601 wordt gewijzigd als volgt.
Art. 601
De as van gecremeerde stoffelijke overschotten kan op de begraafplaats:
a)

in urnen worden geplaatst die op de begraafplaats begraven worden

b) in urnen worden geplaatst die in een gesloten nis van het columbarium van de begraafplaats
bijgezet worden
De urne mag de afmetingen van 0,30 meter diameter en 0,24 meter hoogte niet overschrijden.
Nadat de asurn in de nis is geplaatst, wordt die door de aangestelde van de gemeente afgesloten.
c) uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats. Dat gebeurt door
middel van een strooitoestel dat mag worden bediend.
Wijziging
Titel 3 van deel 7 – Diverse bepalingen wordt gewijzigd als volgt.
Titel 3 – Parken, plantsoenen, recreatiedomeinen, visvijvers, sportterreinen en speelpleinen
Wijziging
Artikel 762 wordt gewijzigd als volgt.
Art. 762
Deze titel is van toepassing op alle terreinen door de gemeente bijzonder ingericht als parken,
plantsoenen, recreatiedomeinen, visvijvers, sportterreinen en speelpleinen voor kinderen, zelfs indien
deze gemeentelijke nutsvoorziening slechts bestaat uit één of meerdere speeltuigen of -inrichtingen
en niet omheind is.
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In dit laatste geval is dit besluit van toepassing op de speeltuigen, inrichtingen en hun onmiddellijke
omgeving.
Wijziging
Artikels 764 en 765 worden gewijzigd als volgt.
Art. 764
Op alle plaatsen die vallen onder de toepassing van deze titel is het verplicht honden aan de leiband
te houden.
Art. 765
Op alle plaatsen die vallen onder de toepassing van deze titel is het volgende verboden:
 beplantingen te betreden. Tenzij anders aangeduid, mogen de grasvelden betreden worden,
op een wijze dat geen schade aan het gras wordt toegebracht.
 te spelen of sport te beoefenen die hinderlijk zijn voor andere bezoekers, of die schade
kunnen toebrengen aan de beplantingen
 elektronische toestellen die geluid produceren toe te laten. Dit geldt niet voor apparaten
waarvan het geluid alleen door de gebruiker wordt waargenomen
 graafwerken uit te voeren
 samenscholingen te veroorzaken, de doorgang te belemmeren, het publiek te hinderen
 zich voort te bewegen met voertuigen. Dit verbod geldt niet voor:
 voertuigen (in de meer uitgebreide zin van het woord) aangewend voor het onderhoud van
het park en de plantsoenen en dienstvoertuigen
 voertuigen bestemd voor het vervoer van zieken en mensen met een handicap
 bloemen, vruchten, zwammen of fruit te plukken of vernietigen, takken af te snijden,
gewassen uit te trekken, scheuten of takken af te breken, bomen en beplantingen te
beschadigen, of op om het even welke wijze schade te veroorzaken aan wegen, gebouwen,
installaties, uitrustingen en afsluitingen
 gevaarlijke of hinderlijke stoffen binnen te brengen
 in de bomen te klimmen
 eieren of nesten te roven, of op andere wijze schade toe te brengen aan de vogelrijkdom en
andere fauna
 papier, afval, vuilnis of op om het even welke voorwerpen neer te leggen, achter te laten of
weg te werpen, elders dan in de speciaal daartoe bestemde afvalbakken
 publiciteit te voeren
 vuur te maken
 voorwerpen, die aangebracht zijn tot algemeen nut en tot verfraaiing, te gebruiken voor een
doel waarvoor zij niet bestemd zijn, ze te beschadigen, te vernielen of te bevuilen
 afsluitingen te beklimmen, erdoor te kruipen of ze te beschadigen
 te overnachten of te kamperen
 geschriften of druksels van welke aard ook neer te leggen, aan te plakken, te verkopen of uit
te delen
 om het even wat te verkopen of aan te bieden, te leuren, te collecteren, om het even welke
handelsactiviteit uit te voeren
 alcoholische dranken binnen te brengen en te gebruiken
 deze te betreden buiten de openingsuren
Wijziging

71/83

Artikel 767 wordt gewijzigd als volgt.
Art. 767
Afwijkingen op de artikels 762 tot en met 765 kunnen worden toegestaan bij besluit van de
burgemeester.
Wijziging
Titel 6 wordt toegevoegd als volgt.
Titel 6 – Aanplakking van ongeschikt- en-/of onbewoonbaarverklaringen
Art. 771-1
Het besluit tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring wordt na betekening aan de
belanghebbenden aangeplakt op de woning en dit op een vanop de openbare weg goed zichtbare
en leesbare plaats.
Art. 771-2
De aanplakking van het besluit mag slechts ongedaan gemaakt worden na opheffing van het besluit
door middel van afgifte van een conformiteitsattest, een opheffingsbesluit of een proces verbaal van
uitvoering.
Art. 771-3
Het is verboden de aanplakking te weigeren en/of het aangeplakte besluit onleesbaar te maken, te
vernielen of te verwijderen.
[1] Hierbij dient de minimumafstand t.a.v. bebouwing, bebossing en begroeiing zoals vastgelegd in
het Veldwet
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Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Voor de bouw van de kunstencampus moet er een financiering aangegaan worden. Aan deze
financiering wordt eveneens een technisch-financiële projectbegeleiding gekoppeld. De opdracht
bestaat concreet uit drie aspecten:
 de ter beschikking stelling van een kredietopening voor de gedeeltelijke financiering van de
kunstencampus
 financiële bijstand en administratieve dienstverlening
 een administratieve, financiële en technische begeleiding tijdens de duurtijd van het project,
hierna technisch-financiële projectbegeleiding genoemd.
De dienst financiën-overheidsopdrachten heeft een bestek met ref. 2019-114 aangemaakt voor deze
opdracht.
De raming bedraagt 1.145.000,00 euro inclusief btw. De opdracht zal gegund worden via een open
(Europese) procedure.

Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad
 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen
 Bestuursdecreet van 7 december 2018
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht
 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen
 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36
 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen
 Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Het aangaan van een lening met technisch-financiële projectbegeleiding
ter financiering van de bouw van de kunstencampus' werd een bestek met nr. 2019-114 opgesteld
door de dienst financiën - overheidsopdrachten.
De opdracht bestaat concreet uit drie aspecten:
 de ter beschikking stelling van een kredietopening voor de gedeeltelijke financiering van de
kunstencampus
 financiële bijstand en administratieve dienstverlening
 een administratieve, financiële en technische begeleiding tijdens de duurtijd van het project,
hierna technisch-financiële projectbegeleiding genoemd.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.145.000,00 euro inclusief 21 % btw. Deze raming
is gebaseerd op een lening van 10.000.000 euro met een looptijd van 20 jaar. Het effectief ontleende
bedrag kan ook minder zijn. De stad Herentals neemt afhankelijk van het resultaat op kasbasis haar
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leningen op. In het meerjarenplan is voorzien dat er leningen kunnen opgenomen worden, maar in
het verleden werden deze jaarlijks verschoven. Voor de kunstencampus kan een bedrag van 10
miljoen opgenomen worden. Maar indien de resultaten het toelaten, kan dit minder worden.
Afhankelijk van het resultaat op kasbasis zal op het einde van de opnameperiode de beslissing
genomen worden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen via de openbare procedure.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

Besluit
De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2019-114 en de raming voor de opdracht 'Het aangaan
van een lening met technisch-financiële projectbegeleiding ter financiering van de bouw van de
kunstencampus' goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 1.145.000,00 euro inclusief 21 % btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld
en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau.

Stemming op besluit 1

-

-

15 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Patrik De Cat; Andreas Huyskens; Eva
Kerkhofs; Nick Kraft; Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van
Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans
13 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Evelyn Breugelmans; Annick De
Grauwe; Anne-Mie Hendrickx; Bart Lamers; Rob Lathouwers; Susy Matthijs; Tom Olyslaegers;
Els Sterckx; Peter Verpoorten; Lore Wagemans

Bijlagen
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2020_GR_00159

Afsluiten van verzekeringscontracten
(personenverzekering, materiële schade,
aansprakelijkheid en auto) voor de stad, het OCMW en
het AGB - dossier 2020-066 - goedkeuring van de
selectieleidraad
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De lopende verzekeringscontracten (met uitzondering van de hospitalisatieverzekering) bij Ethias
werden opgezegd tegen het einde van dit jaar. Er moet een nieuwe aanbesteding georganiseerd
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worden voor het afsluiten van nieuwe contracten voor personenverzekering, materiële schade,
aansprakelijkheid en auto voor de stad, het OCMW en het AGB.
Op 23 september 2019 werd de firma AON aangesteld om de stad te begeleiden bij deze opdracht.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij de stad Herentals optreedt in naam van OCMW
Herentals en Autonoom Gemeentebedrijf Sport en Recreatie Herentals bij de gunning van de
opdracht.
De opdracht wordt gegund via de mededingingsprocedure met onderhandeling. Deze verloopt in twee
fasen. In de eerste fase zullen de kandidaten geselecteerd worden die een offerte mogen indienen.
Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de selectieleidraad die opgesteld werd door de consultant.

Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad
 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen
 Bestuursdecreet van 7 december 2018
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht
 Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen
 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° c)
(voorafgaande onderhandelingen noodzakelijk wegens specifieke omstandigheden), en meer
bepaald artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en
voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat
 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen
 Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'afsluiten van verzekeringscontracten (personenverzekering, materiële
schade, aansprakelijkheid en auto) voor de stad, het OCMW en het AGB' werd een selectieleidraad
met nr. 2020-066 opgesteld door de aangestelde consultant.
Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (personenverzekering), raming: 536.000,00 euro inclusief btw (0% btw)
* Perceel 2 (verzekering materiële schade), raming: 355.000,00 euro inclusief btw (0% btw)
* Perceel 3 (verzekering aansprakelijkheid), raming: 230.000,00 euro inclusief btw (0% btw)
* Perceel 4 (voertuigverzekering), raming: 125.000,00 euro inclusief btw (0% btw)
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.246.000,00 euro inclusief btw (0% btw)
voor de looptijd van 4 jaar.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
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Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij Stad Herentals optreedt in naam van OCMW Herentals
en Autonoom Gemeentebedrijf Sport en Recreatie Herentals bij de gunning van de opdracht.

Besluit
De gemeenteraad keurt de selectieleidraad, de selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en
de raming voor de opdracht 'afsluiten van verzekeringscontracten (personenverzekering, materiële
schade, aansprakelijkheid en auto) voor de stad, het OCMW en het AGB', opgesteld door de
consultant goed. De raming bedraagt 1.246.000,00 euro inclusief btw (0% btw) voor een periode van
4 jaar.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.
Stemming op besluit 1

-

-

17 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Patrik De Cat; Annick De Grauwe; Andreas
Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger
Moons; Els Sterckx; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Stefan Verraedt;
Jennis Wagemans
11 onthouding(en): Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Evelyn Breugelmans; Anne-Mie
Hendrickx; Bart Lamers; Rob Lathouwers; Susy Matthijs; Tom Olyslaegers; Peter Verpoorten;
Lore Wagemans

Bijlagen
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Selectieleidraad Herentals 2020.docx
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2020_GR_00162

Bepalen van bevoegdheden inzake overheidsopdrachten
2020
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
In BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het
meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar. Het
budget is vanaf het boekjaar 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt geïntegreerd in
het meerjarenplan.
Op 17 december 2019 keurde de gemeenteraad de aanpassing van het meerjarenplan goed en stelde
de kredieten 2020 vast. Op 2 juni 2020 keurde de gemeenteraad de eerste aanpassing van het
meerjarenplan goed.
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Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
 Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de
lokale en provinciale besturen (BVR BBC)
 Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC)

Argumentatie
Het nominatief toevertrouwen van de keuze van plaatsingsprocedure en het vaststellen van de
lastvoorwaarden door de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen, kon bij
toepassing van het gemeentedecreet door het nominatief inschrijven van die overheidsopdrachten in
het budget. In het decreet lokaal bestuur wordt die bevoegdheid niet hernomen. Een afzonderlijk
besluit is daarom vereist omdat de bevoegdheidsdelegatie niet kan opgenomen worden in (de
aanpassing van) het meerjarenplan.
De gemeenteraad kan de keuze van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de
lastvoorwaarden delegeren door een bepaald werk, levering of dienst nominatief aan het college van
burgemeester en schepenen toe te vertrouwen.
Als bijlage wordt de lijst opgenomen van overheidsopdrachten waar de bevoegdheid tot het
vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden voor het gunnen van overheidsopdrachten
voorzien in de eerste aanpassing van het meerjarenplan kredieten 2020, gedelegeerd wordt.

Besluit
De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid tot de keuze van de plaatsingsprocedure en het
vaststellen van de lastvoorwaarden voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de werken,
leveringen en diensten die vermeld zijn in de tabel, opgenomen als bijlage, aan het college van
burgemeester en schepenen.

Stemming op besluit 1

-

-

23 stem(men) voor: Bieke Baeten; Peter Bellens; Liese Bergen; Jan Bertels; Eva Brandwijk;
Patrik De Cat; Anne-Mie Hendrickx; Andreas Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Bart Lamers;
Rob Lathouwers; Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Tom
Olyslaegers; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Stefan Verraedt; Jennis
Wagemans; Lore Wagemans
3 stem(men) tegen: Evelyn Breugelmans; Susy Matthijs; Peter Verpoorten
2 onthouding(en): Annick De Grauwe; Els Sterckx

Toegevoegde Punten GR
Toegevoegde Punten
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2020_GR_00170

Leefbare en gezellige straten
BEHANDELD
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Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda
toevoegen. De gemeenteraadsleden bezorgen hun toegevoegde punt aan de algemeen directeur, die
de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Juridische grond
 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
 Decreet Lokaal Bestuur artikel 21

Argumentatie
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van
de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden.

Besluit
Raadslid Jan Bertels heeft een agendapunt toegevoegd:
Leefbare en gezellige straten
"Vele terrassen worden hedentendage uitgebreid op het openbare domein. Een welgekomen steun
voor vele horeca-uitbaters, in zowel Herentals, Noorderwijk als Morkhoven. Straten afsluiten zorgt
echter steeds voor een verschuiving van (sluip)verkeer. Om twee voorbeelden te geven: zo zien we in
Noorderwijk veel verkeer nu door de Schommenstraat rijden, langs een crèche en met een
onoverzichtelijke bocht in deze straat; zo stellen we vast dat de De Paepestraat - toch een woonstraat
bij uitstek - nu veel sluipverkeer te verwerken krijgt, zodanig dat de bewoners het etiket 'niet meer
doenbaar' op het verkeer in hun straat kleven.
Mobiliteit, en het verschuiven ervan, is steeds een hot issue, en keuzes moeten dan ook verantwoord
en beredeneerd gemaakt worden.
Daarnaast stellen we ook vast dat de mobiliteitsingrepen aan de Meidoornlaan vele vragen oproept:
zowel de 'neergepote paaltjes', als de tijdelijke verplaatsing van de verkeerslichten op de
Herenthoutseweg lijken de veiligheid van de fietsers niet te bevorderen.
mijn vragen:
 Welke criteria zijn er ter harte genomen bij sommige omleidingsroutes nav de ingebruikname
van openbaar domein voor terrassen? Wat met de ongewenste neveneffecten? Hoe reageert
u daarop?
 Op welke wijze heeft de stad mee vorm gegeven aan de verplaatsing van de verkeerslichten
op de Herenthoutseweg,teneinde een veilige fietsoversteek te kunnen behouden tijdens de
werkzaamheden aan de brug?
 Hoe evalueert het schepencollege de herinrichting van de Meidoornlaan? Gaat het
schepencollege op korte, zeer korte, termijn aan de slag met de klachten? "
De bespreking van dit agendapunt is opgenomen in de audio-opname die als zittingsverslag dienst
doet. Deze opname is raadpleegbaar op de gemeentelijke website.
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2020_GR_00169

Mobiliteitsplan regio Kempen
BEHANDELD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda
toevoegen. De gemeenteraadsleden bezorgen hun toegevoegde punt aan de algemeen directeur, die
de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Juridische grond
 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
 Decreet Lokaal Bestuur artikel 21

Argumentatie
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van
de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden.

Besluit
Raadslid Jan Bertels heeft een agendapunt toegevoegd:
Mobiliteitsplan regio kempen
"Via de stad heeft de vervoerregio kempen ons afgelopen donderdag digitaal geïnformeerd
(infosessies niet kunnen doorgaan owv Corona) over het principieel goedgekeurde openbaar
vervoerplan. De slides in de digitale info zijn terzake duidelijk welke aanpassingen voorgesteld
worden, wat vermindering en vermeerdering van buslijnen betreft in onze regio. De Lijn rekent dit
plan nu na qua kostprijs, want het plan moet budgetneutraal zijn . Het vervoer op maat, de vierde
trap inzake openbaar vervoer (na trein, kernnet de Lijn, aanvullend net) moet nog uitgewerkt
worden.
Daarnaast en tegelijk werkt de raad ook aan een regionaal mobiliteitsplan, waarbij men in de fase zit
van het bepalen van de doelstellingen. Er is hierover een eerste gedachtenwisseling geweest.
De vraag stelt zich hoe de gemeenteraad, onze burgers betrokken worden bij deze werkzaamheden.
Voor het vervoer op maat is onze stad recent bevraagd, evenals over de principes van de
gedachtenwisseling mobiliteitsplan.
Mijn vragen, gelet op het belang van onze mobiliteit:
 Kunnen de gemeenteraadsleden inzage krijgen in de bevraging door de vervoerregio van het
onderdeel vervoer op maat en in de door de vervoerregioraad voorgestelde
(ontwerp)principes van het beleidsplan?
 Kunnen de gemeenteraadsleden betrokken worden bij de opmaak van de antwoorden van de
stad? Kunnen we hier tijdig een gemeenteraadscommissie voor organiseren? Het lijkt me
opportuun dat de gemeenteraad ook wordt betrokken bij de tussentijdse stappen bij de
opmaak van dit plan. Een voldoende draagvlak is immers nodig en opportuun m.i..
 Welke participatiemomenten voorziet het bestuur voor onze geïnteresseerde burgers? "
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De bespreking van dit agendapunt is opgenomen in de audio-opname die als zittingsverslag dienst
doet. Deze opname is raadpleegbaar op de gemeentelijke website.
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2020_GR_00171

Oud-Strijderslaan
BEHANDELD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda
toevoegen. De gemeenteraadsleden bezorgen hun toegevoegde punt aan de algemeen directeur, die
de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Juridische grond
 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
 Decreet Lokaal Bestuur artikel 21

Argumentatie
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van
de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden.

Besluit
Raadslid Evelyn Breugelmans heeft een agendapunt toegevoegd:
Oud-Strijderslaan
"De ringlaan is een drukbevraagde verbindingsweg. Zeker als men komt van het kruispunt met de St.Jobsstraat richting de ovonde, de zogenaamde "worst aan de Wellens", zwelt de file op bepaalde
momenten van de dag makkelijk aan. Hierbij hoopt iedereen uiteraard die file zo snel mogelijk voorbij
te geraken.
Helaas betekent dit dat veel autobestuurders de Oud-Strijderslaan die er parallel mee loopt, als
sluipweg gaan gebruiken.
Dit tot frustratie van de buurtbewoners en de andere weggebruikers.
De ene omdat hij in de file moet staan, wachtend tot hij zijn straat (de Koulaak of Drijvelden) kan inof uitrijden. De andere, omdat hij minstens even lang op de ringlaan heeft staan aanschuiven en
daarom weigert om nog maar enige ruimte te laten om zijn medeweggebruiker de ovonde op te laten
rijden. Of het nu om een fileontwijker gaat, of om een bewoner die de Oud-Strijderslaan niet kan
vermijden.
Daarom lijkt het me een goed idee om de Oud-Strijderslaan te classificeren als een weg waar enkel
plaatselijk verkeer is toegestaan. Een verkeersbord zal niet zomaar iedereen direct overtuigen om
slechte gewoontes aan de kant te schuiven, maar het is wel noodzakelijk om het probleem aan te
pakken d.m.v. bewustwording en handhaving. En als we dan toch bezig zijn met de verkeersborden
op die plaats, kan het zone 50-bord misschien ook terug verduidelijkt worden zodat alle
misverstanden worden vermeden. (zie bijlage)"
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De bespreking van dit agendapunt is opgenomen in de audio-opname die als zittingsverslag dienst
doet. Deze opname is raadpleegbaar op de gemeentelijke website.

28

2020_GR_00168

Inspraak toekomst dorpscentrum Noorderwijk
BEHANDELD

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda
toevoegen. De gemeenteraadsleden bezorgen hun toegevoegde punt aan de algemeen directeur, die
de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Juridische grond
 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
 Decreet Lokaal Bestuur artikel 21

Argumentatie
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van
de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden.

Besluit
Raadslid Bart Lamers heeft een agendapunt toegevoegd:
Inspraak toekomst dorpscentrum Noorderwijk
"Toen minister Demir een streep trok door de recreatieplannen in Witbos was er veel ongeloof maar
toch ook opluchting binnen de Noorderwijkse gemeenschap. Er zou geen sporthal in Witbos komen.
Veel Noorderwijkenaars zijn geen voorstander van deze locatie voor de sportinfrastructuur.
De site van de oude sporthal, veilig en dichtbij voor de schoolkinderen, kent veel aanhangers. We zijn
er ons van bewust dat deze site een kluwen van verschillende eigenaars is en dat de stad het
dorpshart niet in eigendom heeft. Er wordt met een extern bureau een masterplan voor opgemaakt..
Het lijkt ons aangewezen om dit absolute prioriteit te geven, te beginnen met een
inspraakvergadering over de toekomst van het dorpscentrum. Hier zal ook de voorkeur voor de
inplantingsplaats van een sporthal uit blijken. We zouden bij aandrang willen vragen werk te maken
van dit masterplan en de inspraakprocedure."
De bespreking van dit agendapunt is opgenomen in de audio-opname die als zittingsverslag dienst
doet. Deze opname is raadpleegbaar op de gemeentelijke website.
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2020_GR_00172

Processierups
BEHANDELD
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Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda
toevoegen. De gemeenteraadsleden bezorgen hun toegevoegde punt aan de algemeen directeur, die
de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Juridische grond
 Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
 Decreet Lokaal Bestuur artikel 21

Argumentatie
De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van
de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden.

Besluit
Raadslid Tom Olyslaegers heeft een agendapunt toegevoegd:
processierups
"Al enige jaren is de processierups in opmars, in België alsook in Herentals. De brandharen van de
rups zorgen voor vele ongemakken oa : uitslag, pijnlijke ogen, irritatie aan luchtwegen, ontstekingen
van maagdarmkanaal of allergie.
We stellen vast dat andere steden en gemeenten de opmars van de processierups hebben kunnen
indijken. Door de bomen preventief te behandelen met biologische bestrijdingsmiddelen in het
voorjaar en door bestaande nesten (op gekende plaatsen) met een speciale stofzuiger op te zuigen.
De provincie heeft ook het LIFE-project dat er wil voor zorgen dat meer natuurlijke vijanden van de
processierups aangetrokken worden (mezen, sluipwespen en sluipvliegen, inheemse kever).
Op de website van de provincie vinden we ook 6 bestrijdingstechnieken terug, een techniek die je kan
aanwenden voor elke fase waar de rups zich in bevindt. Hier vinden we ook een meldingskaart terug.
Voor Herentals zijn er, toch ietwat verbazingwekkend, niet veel plaatsen aangebracht op deze
meldingskaart. Voor Noorderwijk en Morkhoven staan er zelfs geen op. Op zich is dit raar, want we
kennen toch allemaal wel plaatsen in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven waar de processierups
hinder veroorzaakt. Meermaals geven de burgers aan de stad ook elk jaar steeds dezelfde locatie
door. De stad moet dus toch over een lijst beschikken op welke locaties de rupsen steeds
terugkomen. Men kan dan ook perfect eerder, preventief handelen ipv achter de feiten aan te lopen.

Ik stel dan ook graag de volgende vragen:
1. Aangezien jullie beschikken over de nodige locaties die steeds terugkomen, kunnen jullie de
meldingskaart van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven niet up-to-date brengen? Toch
interessante info voor onze inwoners, jeugdbewegingen, wandelaars en zo voort, niet? En
kunnen we, in afwachting van die update de lijst van steeds terugkerende locaties al krijgen?
2. Nu de lijst met locaties bekend is, kan de stad dan ook al niet preventiever optreden in het
voorjaar? Zodat de opmars van de rups beheersbaar blijft en het aantal plaatsen waar ze
hinder veroorzaakt niet meer toeneemt, beter nog vermindert. Zodat rups en mensen in
harmonie kunnen samenleven.
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3. Neemt de stad actief deel aan het life-project van de provincie? Zo ja, op welke wijze?
4. Voor de informatie op de website van stad heb ik wel wat moeten zoeken. Als ik de
zoekfunctie gebruikte bovenaan de balk, dan kon ik niets vinden. Ik moest passeren via de
nieuwsberichten. Is het niet mogelijk voor wederkerende problemen in een bepaald seizoen,
zoals de processierupsen, een standaardplaats te voorzien op de website? Eenvoudig te
vinden, en visueel met bv. een foto. . Deze info kan dan zichtbaar blijven staan gedurende de
periode van hinder.
Schepen alvast bedankt om te zorgen voor minder jeuk en harmonie leven tussen mens en dier."
De bespreking van dit agendapunt is opgenomen in de audio-opname die als zittingsverslag dienst
doet. Deze opname is raadpleegbaar op de gemeentelijke website.

de algemeen directeur
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels
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