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De voorzitter opent de vergadering.
IN OPENBARE VERGADERING
1
Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 9 september 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald
de artikelen 33 en 181 betreffende de redactie van de notulen;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van verslag van de vergadering van de
gemeenteraad van 9 september 2013, aan de raadsleden bezorgd per drager samen
met de agenda van de gemeenteraad van heden;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 9 september
2013 wordt goedgekeurd.
2
Goedkeuring Streekpact Kempen 2013 - 2018
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken
en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de
sociaaleconomische raden van de regio en de regionale sociaaleconomische
overlegcomités en het uitvoeringsbesluit van 22 oktober 2004 dat de regels vastlegt
voor de sociaaleconomische streekontwikkeling in Vlaanderen;
Overwegende dat de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Provincie
Antwerpen werd opgericht op 28 februari 2005 en werd erkend door de Vlaamse
Regering op 10 juni 2005;
Overwegende dat de vzw ERSV Provincie Antwerpen als partnerschap van het
provinciebestuur, de gemeenten en de sociale partners vanuit de Vlaamse Regering
de opdracht heeft overleg en advies te organiseren inzake de socio-economische
streekontwikkeling; dat dit overleg plaatsvindt binnen de SERR (Sociaal-Economische
Raad van de Regio, bipartiet overleg van werkgevers- en werknemersorganisaties)
en binnen RESOC (Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité, tripartiet overleg
tussen provinciebestuur, gemeentebesturen, OCMW’s en de sociale partners van de
SERR); dat binnen de vzw ERSV Provincie Antwerpen SERR/RESOC Kempen,
SERR/RESOC Mechelen en SERR/RESOC Antwerpen actief zijn en elk een autonome
werking ontplooien binnen het eigen werkingsgebied;
Overwegende dat de gemeente Herenthout lid is van de vzw ERSV Provincie
Antwerpen en operationeel deel uitmaakt van de werking van RESOC Kempen;
Overwegende dat de hoofdopdracht van RESOC Kempen de opmaak is van een
Streekpact: een lange termijnvisie met doelstellingen en actiekaders voor de
sociaaleconomische streekontwikkeling;
Overwegende dat RESOC Kempen het Streekpact Kempen goedkeurde op 11 juni
2013;
Overwegende dat het Streekpact Kempen, vertrekkende vanuit een uitgebreide
sociaaleconomische SWOT-analyse, een ambitieuze en duurzame sociaaleconomische
ontwikkeling voor het arrondissement Turnhout nastreeft die vertaald wordt in vijf

omvattende deelluiken (Ondernemen, innoveren en internationaliseren – Leren en
werken in eigen streek – Ruimte om te ondernemen in een vlot bereikbare regio –
Welzijn en zorg voor elke Kempenaar – Groene en duurzame Kempen);
Overwegende dat na goedkeuring door het RESOC het Streekpact volgens het
Decreet van 7 mei 2004 bekrachtigd moet worden door de provincieraad en de
gemeenteraden van het werkingsgebied van het betreffende RESOC met de
bedoeling het draagvlak voor en de betrokkenheid bij het Streekpact te vergroten;
Overwegende dat de Kempen het voorrecht heeft samen te mogen werken met tal
van organisaties en actoren, die hun bijdrage hebben geleverd aan de
totstandkoming van het Streekpact Kempen en die de slagkracht bij de uitvoering
ervan zullen verhogen;
Overwegende dat RESOC Kempen het Streekpact, na goedkeuring ervan door de
lokale besturen, zal neerleggen bij de Vlaamse Regering, die RESOC Kempen heeft
aangeduid als het streekorgaan dat verantwoordelijk is voor het socio-economisch
streekbeleid;
Gehoord de toelichting namens RESOC Kempen;
Overwegende dat de opvolging van het Streekpact gebeurt door de heer Maurice
Helsen, schepen, als vertegenwoordiger van onze gemeente binnen ERSV;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het Streekpact Kempen 2013 – 2018 goed te keuren.
3
Goedkeuring van de wijziging nr. 3 van het budget 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat, omwille van de overgang naar de BBC op 1 januari 2013,
wijzigingen aan het exploitatiebudget van 2013 nodig zijn;
Overwegende dat het gecumuleerd budgettair resultaat exact berekend kan worden
gebaseerd op de jaarrekening van 2012;
Gelet op het voorgebracht voorstel van budgetwijziging 2013/3;
Gelet op het advies van het managementteam van 3 oktober 2013;
Gelet op de toelichting van de heer Maurice Helsen, schepen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De budgetwijziging 2013/3 wordt goedgekeurd zoals voorgebracht.
4

Vestiging van een belasting op het afleveren van administratieve
stukken
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten
van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 van 18 juli 2008 van de Minister voor
Binnenlands
bestuur
betreffende
de
vestiging,
de invordering
en
de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het besluit van onze raad van 27 mei 2013 houdende vestiging van een
belasting op het afleveren van administratieve stukken;
Overwegende dat de afgifte van allerlei administratieve stukken kosten en werklast
voor de gemeente meebrengt en dat het gepast is hiervoor van de belanghebbenden
een belasting te vragen;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het besluit van onze raad van 27 mei 2013 houdende vestiging van een
belasting op het afleveren van administratieve stukken, wordt opgeheven.
Artikel 2. Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december
2019 wordt ten behoeve van de gemeente onder de navolgende voorwaarden een
belasting gevestigd op de afgifte van administratieve stukken.
Artikel 3. De belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze
stukken door de gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

Artikel 4. De bedragen van de belasting worden als volgt bepaald:
a) op de afgifte van een elektronische identiteitskaart en een elektronische
vreemdelingenkaart:
 Volgens de gewone procedure: 1,00 euro gemeentebelasting, verhoogd met
de kosten aangerekend door de federale overheid
 Volgens de dringende procedure: 7,00 euro gemeentebelasting, verhoogd met
de kosten aangerekend door de federale overheid alsmede de transportkosten
 Volgens de zeer dringende procedure: 11,00 euro gemeentebelasting,
verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid alsmede de
transportkosten
Bovenvermelde bedragen worden met 1,00 euro gemeentebelasting verhoogd voor
iedere vervanging van deze kaart zonder inlevering van de vorige of indien de kaart
dient vervangen te worden ingevolge beschadiging of niet meer gelijkende foto.
b) op de afgifte van een Kids-ID:
0,00 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kosten aangerekend door de
federale overheid en de transportkosten in geval van een spoedprocedure.
Bovenvermelde bedragen worden met 1,00 euro gemeentebelasting verhoogd voor
iedere vervanging van deze kaart zonder inlevering van de vorige of indien de kaart
dient vervangen te worden ingevolge beschadiging of niet meer gelijkende foto.
c) Op de afgifte van attesten van immatriculatie voor vreemdelingen:
1,50 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kosten aangerekend door de
federale overheid
d) Op de afgifte van reispassen voor personen vanaf de leeftijd van 18 jaar:
 Volgens de gewone procedure: 4,00 euro gemeentebelasting, verhoogd met
de kosten aangerekend door de federale overheid
 Volgens de dringende procedure: 4,00 euro gemeentebelasting, verhoogd met
de kosten aangerekend door de federale overheid
e) Op de afgifte van een (voorlopig) rijbewijs in bankkaartmodel: 5,00 euro
gemeentebelasting, verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid.
Bovenvermelde bedragen worden met 1,00 euro gemeentebelasting verhoogd voor
iedere vervanging van een (voorlopig) rijbewijs zonder inlevering van het vorige of
indien het (voorlopig) rijbewijs dient vervangen te worden ingevolge beschadiging of
niet meer gelijkende foto.
f)
Op
de
afgifte
van
een
stedenbouwkundige
of
(wijziging
van)
verkavelingsvergunning of een weigering van een bouw- of verkavelingsaanvraag:
50,00 euro
g) Op de melding van werken die volgens de VCRO slechts meldingsplichtig zijn:
25,00 euro
h) Op de afgifte van een stedenbouwkundig of planologisch attest: 25,00 euro
i) Op het afleveren van een uittreksel uit het vergunningenregister of
plannenregister: 15,00 euro
j) Op de afgifte van een conformiteitsattest inzake de normen voor huurwoningen:
61,97 euro
k) Op de afgifte van een trouwboekje: 16,00 euro
Artikel 5. De belasting wordt gevestigd op het ogenblik van de afgifte van het
belastbare stuk, dat tevens als bewijs van betaling van de belasting geldt. De aan de
belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van
een stuk, onderworpen aan deze belasting, indienen, moeten op het ogenblik van
hun aanvraag het bedrag van de belasting in bewaring geven indien dit document
niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden. Bij gebreke aan betaling
wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
Artikel 6. De belastingplichtigen die wensen dat de documenten, onderworpen aan
deze belasting, per post worden toegezonden, dienen het bedrag van de belasting,
vermeerderd met de verzendingskosten, vooraf aan de betrokken dienst over te
maken.
Artikel 7. Zijn van de belasting vrijgesteld:
- de stukken welke krachtens een wet, een koninklijk besluit of een andere
overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden
afgegeven;
- de stukken, welke aan behoeftige personen worden afgegeven; de
behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk;

de gerechtelijke overheden, de openbare besturen, de daarmee gelijkgestelde
instellingen en de instellingen van openbaar nut.
Artikel 8. De vestiging en invordering van de belasting, evenals de regeling van de
geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelasting en de latere wijzigingen.
-
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Vestiging van een retributie op het gebruik van Gemeenschapscentrum
‘Ter Voncke’
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat het noodzakelijk wordt geacht een vergoeding te vragen aan de
gebruikers van het gemeenschapscentrum ‘Ter Voncke’, bestaande uit het
Gemeentelijk Ontmoetingscentrum en de Sint-Gummaruskerk;
Overwegende dat het aangewezen is dat een tariefonderscheid wordt gemaakt voor
het gebruik van de infrastructuur, naargelang het gaat om gemeentelijke of
buitengemeentelijke gebruikers, om reden dat de gemeentelijke gebruikers door het
feit dat zij belastingbetalers zijn in de gemeentebelasting reeds een belangrijke
bijdrage leveren in de kosten die verbonden zijn aan het gebouw en het beheer
ervan;
Overwegende dat het aangewezen is een onderscheid te maken wat betreft de te
hanteren tarieven voor verenigingen, aangesloten bij de Herenthoutse adviesraden,
en voor andere verenigingen, om reden dat deze adviesraden door het
gemeentebestuur zelf werden opgericht en samengesteld en zij mede het beleid
helpen bepalen in de gemeente;
Gelet op het advies van het beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum d.d. 17
september 2013;
Gelet op het advies van de cultuurraad d.d. 2 oktober 2013;
Gelet op het advies van de jeugdraad d.d. 1 oktober 2013;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de opmerking van de heer Ben Verhaegen, raadslid, betreffende de
toepassing van artikel 4, meer bepaald activiteiten van de adviesraden, en het
antwoord van mevrouw Tine Witvrouwen, schepen;
Gelet op de opmerking van de heer Hugo Cambré, raadslid, betreffende de criteria
voor erkenning van een vereniging en het antwoord van de heer Patrick Heremans,
schepen;
Gelet op de opmerking van de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, betreffende de
prijsstijgingen en het antwoord van de heer Patrick Heremans, schepen, dat deze
gebaseerd zijn op een vergelijking met andere gemeenten en na advies van de
adviesraden;
Overwegende dat de heer Ben Verhaegen, raadslid, zijn stemgedrag motiveert door
de stellen dat de voorwaarde van erkenning een goede zaak is doch dat hij niet
instemt met de prijsstijgingen en vreest voor misbruik bij activiteiten van de
adviesraden;
Overwegende dat de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, het stemgedrag van zijn
fractie motiveert door te stellen dat de prijsstijgingen zijn doorgevoerd zonder zicht
te hebben op de toekomst, vervat in het financieel meerjarenplan;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met 10 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Wim Van
Thielen, Leo Van Herck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen, Herman Dom,
Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems), 4 stemmen tegen (Stijn
Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van Herck en Machteld Ledegen) en 2
onthoudingen (Ben Verhaegen en Christine Peeters):
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode, eindigend op 31
december 2019, wordt ten behoeve van de gemeente Herenthout een retributie
geheven op het gebruik van de infrastructuur van het Gemeenschapscentrum ‘Ter
Voncke’, dat het GOC en de Sint-Gummaruskerk omvat.
Artikel 2.
§ 1. De tarieven voor het GOC worden gehanteerd, tenzij expliciet anders vermeld,
per dagdeel. Dagdelen belopen de periodes van 9u tot 13u, van 14u tot 18u en van
19u tot 23u. Indien dezelfde instantie op elkaar volgende dagdelen huurt, loopt de

huurperiode door tussen deze dagdelen. Wanneer het gebruik van de faciliteiten,
inclusief opruiming en schoonmaak, doorloopt na 23u tot maximum 5u van de
daarop volgende dag, moet geen volgend dagdeel betaald worden. Indien dit tijdstip
zal worden overschreden, dient de huurder voorafgaandelijk aan de activiteit een
bijkomende periode te huren. De voormiddagperiode strekt zich in dat geval uit van
5u tot 9u. Bij overtreding van deze normen, zal het dubbele van de reguliere
retributieprijs worden aangerekend.
§ 2. Wanneer de reservering zich uitstrekt over meerdere niet op elkaar volgende
dagen, zal ook de huur van de tussenliggende dagen aangerekend worden indien het
lokaal niet optimaal beschikbaar kan zijn. Indien echter de Sint-Gummaruskerk voor
een bepaalde periode gereserveerd wordt, waarbinnen zich eenzelfde culturele
activiteit uitstrekt, wordt voor de dagen binnen deze periode waarop de activiteit niet
doorgaat de retributie verminderd met 50%. Deze verminderde retributie geldt enkel
voor inwoners van Herenthout of verenigingen met zetel te Herenthout en kan
toegepast worden op maximaal 8 dagen per gereserveerde periode.
§ 3. De tarieven van het ontmoetingscentrum worden gehanteerd, tenzij expliciet
anders vermeld, per vak. Beide keukens van het ontmoetingscentrum worden
eveneens beschouwd als een vak. Indien er gebruik gemaakt wordt van de
kookfaciliteiten dient een forfaitair supplement van €17 te worden betaald, ongeacht
het aantal dagdelen.
§ 4. De tarieven worden als volgt vastgesteld:
 Vereniging die erkend is door of aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad
o GOC per vak en per dagdeel: 8 euro
o GOC bals en fuiven per dag (hele zaal): 600,00 euro
o Sint-Gummaruskerk per dag: 35,00 euro
 Inwoner van Herenthout
o GOC per vak en per dagdeel: 20,00 euro
o GOC bals en fuiven per dag (hele zaal): 750,00 euro
o Sint-Gummaruskerk per dag: 70,00 euro
 Andere
o GOC per vak en per dagdeel: 40,00 euro
o GOC bals en fuiven per dag (hele zaal): 1500,00 euro
o Sint-Gummaruskerk per dag: 140,00 euro
Artikel 3. Voor het bekomen van recipiënten voor de gescheiden inzameling van
afval, afkomstig van activiteiten in het gemeenschapscentrum, worden volgende
tarieven vastgesteld:
- PMD – blauwe huisvuilzakken:
0,25 euro per zak
- huisvuilzakken voor restafval:
1,50 euro per zak
- mand voor papier en karton:
gratis
- glasbak:
gratis
- emmer voor GFT-afval (enkel GOC):
gratis
Artikel 4. Voor activiteiten georganiseerd door het gemeentebestuur zijn de
bovengenoemde tarieven niet van toepassing. Ook verhuringen voor activiteiten van
de gemeentelijke adviesraden zijn gratis, indien het activiteiten betreffen die eigen
zijn aan hun opdracht.
Artikel 5. Verenigingen die erkend zijn door of aangesloten bij een gemeentelijke
adviesraad, kunnen voor vergaderingen kosteloos gebruik maken van een lokaal in
het GOC (1 vak gedurende 1 dagdeel per vergadering).
Artikel 6. De genoemde tarieven worden ingevorderd als een retributie.
De
verschuldigde sommen dienen voorafgaandelijk vereffend te worden. Een
rekeninguittreksel dat de betaling bewijst, dient op elk verzoek van het
toezichthoudend personeel vertoond te worden. Uitzondering hierop zijn de
reservaties via een aanvraagformulier. In dat geval dient een kopie van dat formulier
te worden vertoond.
Artikel 7. De invordering van de niet-betaalde retributie zal gebeuren bij
dwangbevel voor de niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig de
wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale
ontvangsten.
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Vestiging van een retributie op de dienstverlening en het gebruik van
de gemeentelijke openbare bibliotheek
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief
en integraal lokaal cultuurbeleid waarbij elke gemeente verplicht wordt een openbare
bibliotheek in te richten en uit te bouwen;
Overwegende dat de openbare bibliotheek van Herenthout haar infrastructuur
gedeeltelijk ter beschikking stelt van activiteiten van organisaties, verenigingen en
particulieren, die bijdragen tot het behalen van deze doelstellingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 april 2012 houdende vaststelling
van het dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek;
Overwegende dat het aangewezen is tarieven vast te stellen voor het gebruik van de
lokalen en de dienstverlening van de gemeentelijke openbare bibliotheek;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2011 houdende
vestiging van een retributie op het nuttigen van dranken uit de drankenautomaat in
de bibliotheek;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 april 2012 houdende vestiging van
een retributie op de terbeschikkingstelling van lokalen in de gemeentelijke openbare
bibliotheek;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 april 2012 houdende vestiging van
een retributie op de dienstverlening van de gemeentelijke openbare bibliotheek;
Gelet op het advies van de Cultuurraad van 2 oktober 2013;
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode, eindigend op 31
december 2019, wordt ten behoeve van de gemeente onder de navolgende
voorwaarden een retributie gevestigd op de diensten en het gebruik van de openbare
bibliotheek.
Artikel 2. De inschrijving als ontlener is gratis voor alle gebruikers. Aan personen
die in het buitenland wonen, zal bij de inschrijving een waarborgsom van € 25,00
worden gevraagd; deze waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het
beëindigen van het lidmaatschap.
Artikel 3. De vergoeding voor het vervangen van een verloren of beschadigde
lenerspas bedraagt € 2,00.
Artikel 4. Het ontlenen van materialen in de openbare bibliotheek is gratis voor alle
gebruikers.
Artikel 5. Verstreken uitleentermijn van ontleende werken.
§1. Na het verstrijken van de uitleentermijn van werken betaalt de ontlener
aanmaningsgeld. Dit bedraagt per begonnen week achterstand en per object € 0,15.
De rugzakjes worden niet aangerekend.
§2. De kost per te verzenden aanmaningsbrief of maningsmail bedraagt 1,00 euro
voor de eerste 3 aanmaningen. De 4e aanmaning wordt aangetekend verstuurd per
post. Ook die onkosten worden dan aangerekend aan posttarief. Eén maand na
versturen van de 4e aanmaning worden niet afgehandelde zaken voor verdere
behandeling aan de gemeenteontvanger overgemaakt.
§3. Indien de verschuldigde retributie niet is betaald op de vervaldag van een tweede
aanmaning, zal de betrokkene geen gebruik kunnen maken van de diensten van de
bibliotheek. Bij betaling kan deze situatie desgevallend herzien worden.
Artikel 6. Zowel gedeeltelijke als volledige beschadiging of verlies van werken dient
vergoed te worden:
- ofwel vergoedt de gebruiker de bibliotheek door aankoop van dezelfde titel en dit
enkel na overleg met de bibliothecaris.
- ofwel betaalt de gebruiker de actuele handelsprijs van het werk.
Voor werken die niet meer te verkrijgen zijn, wordt door de bibliothecaris het te
betalen
bedrag
bepaald.
De
lener
dient
elke
beschadiging
van
de
bibliotheekmaterialen bij het terug inleveren spontaan te melden. Indien een werk
meerdere elementen omvat (verschillende cd's, tekstboeken, cd-rom bij boek e.a.)
en één of meerdere elementen beschadigd of verloren zijn, zal steeds het gehele
werk dienen vergoed te worden. Bij verlies of beschadiging van een cd-, cd-rom- of

videodoosje zal een vergoeding aangerekend worden pro rata van de actuele prijs.
Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van
de schadevergoeding.
Artikel 7.
§1. De administratieve onkosten voor de reservatie van een werk bedragen € 0,50
per werk.
§2. De administratieve onkosten voor de aanvraag van een werk in het raam van de
afspraken rond het leenverkeer tussen bibliotheken bedragen € 1,50 per werk.
Ook de hieraan verbonden vraagkosten van de uitlenende bibliotheek komen ten
laste van de aanvrager. Openbare bibliotheken rekenen onderling bijvoorbeeld geen
verzendkosten maar wel fotokopieën aan; andere bibliotheken vaak beide. De
catalogi en vaak ook de tarieven van beide zijn terug te vinden op
www.bibliotheek.be.
Artikel 8. Het gebruik van de internetpc’s in de bibliotheek is gratis.
Ook het gebruik van de pc en de vrije internettoegang aan de hand van eigen
laptops, smartphones e.d. in de lees- en internetruimte is gratis.
Artikel 9. Er is ook een retributiereglement van toepassing voor de verkoop van
afgevoerde bibliotheekmaterialen (retributie op de verkoop van gewiede boeken, cdroms en tijdschriften van de openbare bibliotheek).
Artikel 10.
Er wordt een retributie gevestigd ten laste van diegenen die wensen gebruik te
maken van de kelder, hall, binnentuin en het lees- en internetlokaal van de openbare
bibliotheek.
De tarieven worden als volgt vastgesteld:
a) Verenigingen, aangesloten bij een Herenthoutse adviesraad:
- per avond of per halve dag: 5,00 euro;
- per volledige dag: 10,00 euro;
- per week: 50,00 euro.
b) Particulieren uit Herenthout:
- per avond of per halve dag: 10,00 euro;
- per volledige dag: 20,00 euro;
- per week: 100,00 euro.
c) Verenigingen met zetel buiten Herenthout en particulieren van buiten Herenthout:
- per avond of per halve dag: 20,00 euro;
- per volledige dag: 40,00 euro;
- per week: 200,00 euro.
Organisaties van de openbare bibliotheek en de gemeentelijke adviesraden genieten
vrijstelling van voornoemde tarieven indien het organisaties betreffen die eigen zijn
aan de opdracht van genoemde organisaties.
Voor activiteiten georganiseerd door het gemeentebestuur zijn de bovengenoemde
tarieven niet van toepassing.
Artikel 11. Het tarief op het schenken van dranken uit de drankenautomaat die
geplaatst is in de bibliotheek, wordt vastgesteld op € 1,00 per beker drank.
Artikel 12. De retributie op het afleveren van een kopie of print met kopieermachine
of printer wordt vastgesteld als volgt:
Per vel A4 80gr/m²
Per vel A3 80gr/m²
Zwart – wit
0,05 euro enkel
0,10 euro enkel
0,09 euro recto verso
0,18 recto verso
Kleur
0,20 euro enkel
(niet van toepassing)
Het afleveren van een print of kopie is enkel mogelijk bij materialen die afkomstig
zijn uit de bib of aantoonbaar relevant zijn met betrekking tot de doelstelling van een
bibliotheek.
Artikel 13. Alle vermelde tarieven worden ingevorderd als een retributie,
verschuldigd door de aanvrager of genieter.
Artikel 14.
§1. De retributies gerelateerd aan het ontlenen van materialen en het afleveren van
een print of kopie moeten betaald worden aan de infobalie in de bibliotheek wanneer
het zelfuitleensysteem dit aangeeft of bij het afleveren van de diensten. Bij het
gebruik van de inleverbus voor ontleende werken moeten openstaande retributies of
boetes bij het eerstvolgende bibliotheekbezoek vereffend worden.

§2. De retributie voor het gebruik van lokalen dient voorafgaandelijk vereffend tegen
afgifte van een ticket en/of kwijting die op elk verzoek van het toezichthoudend
personeel moet vertoond worden.
§3. De retributie voor dranken is vooraf betaalbaar.
Artikel 15. De invordering van de niet-betaalde retributie zal gebeuren bij
dwangbevel voor de niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig de
wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale
ontvangsten.
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Vestigen van een retributie op werken aan gas en elektriciteit op het
gemeentelijk openbaar domein
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden
met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op
gemeentelijk grondgebied;
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de
gemeentelijke wegen en aldus een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de goedkeuring door de gemeente van de Code voor Infrastructuur- en
Nutswerken langs gemeentewegen die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering
van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een
minimum te herleiden;
Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande
uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse
Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden;
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook
geregeld dringende werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de
continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals
aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die
omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein
naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk
openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuuren Nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn:
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden
(zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-,
verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas,
gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water,
brandstof,
- telecommunicatie,
- radiodistributie en kabeltelevisie,
- de transmissie van enigerlei data,
ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten
worden,
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens
aanzien als nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de
stad/gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de
stad/gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2014 voor een termijn
eindigend op 31 december 2016.
Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende
meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in

rijwegen 2,0 euro, voor werken in voetpaden 1,5 euro en voor werken in
aardewegen 0,9 euro.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke
nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e) bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening
gebracht.
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken,
herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse
heffingen en belastingen
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken,
herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3
m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1 euro per op het
grondgebied van de stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van
0,5 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet
iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal
aansluitingspunten op het grondgebied van de stad/gemeente.
Artikel 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van
de facturen.
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Vestiging van een retributie op het vervangen van een toegangskaart
voor containerpark
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2013 houdende vestiging
van een retributie op het leveren van diverse fracties afval in het gemeentelijk
containerpark;
Gelet op de uitbreiding en modernisering van het containerpark, dat vanaf nu enkel
toegankelijk is met behulp van een elektronische identiteitskaart of een chipkaart;
Overwegende dat inwoners van Herenthout die geen Belgische elektronische
identiteitskaart hebben, een chipkaart kunnen aanvragen bij het Loket Bouwen &
Wonen;
Overwegende dat het containerpark enkel toegankelijk is voor inwoners van
Herenthout; dat er een uitzondering kan worden toegestaan voor personen met een
tweede verblijfplaats in Herenthout of personen die (ver)bouwen in Herenthout; dat
andere uitzonderingen een toestemming nodig hebben van het college van
burgemeester en schepenen;
Overwegende dat bedrijven niet zijn toegelaten op het containerpark;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december
2019 wordt ten behoeve van de gemeente een retributie gevestigd op het afleveren
van een nieuwe toegangskaart voor het containerpark ter vervanging van een
verloren, beschadigde en of gestolen toegangskaart.
Art 2. De retributie bedraagt 5 euro voor elke elektronische toegangskaart voor het
containerpark die moet worden vervangen. De eerste elektronische toegangskaart is
gratis.
Art 3. De retributie is verschuldigd door diegenen die een tweede elektronische
toegangskaart voor het containerpark aanvraagt omdat de eerste toegangskaart
verloren, beschadigd of gestolen is.
Art 4. De invordering van de niet-betaalde retributie zal gebeuren bij dwangbevel
voor de niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig de wetsbepalingen
betreffende de burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale ontvangsten.
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Instellen van een sociale correctie op de DIFTAR-factuur
De gemeenteraad van Herenthout,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van het college betreffende het vervangen van luierzakken
door een sociale correctie, d.d. 8 juli 2013, waarin werd beslist om de luierzakken af
te schaffen en de gezinnen hun luierafval te laten meegeven met het restafval;
Overwegende dat de gezinnen als compensatie een sociale correctie krijgen op hun
Diftar-afvalfactuur;
Overwegende dat de gemeente de keuze heeft voor wie ze een sociale correctie wil
toepassen;
Gelet op het advies van de MINA-raad d.d. 4 september 2013;
Gelet op de opmerking van de heer Hugo Cambré, raadslid, waarbij hij stelt dat de
berekeningsbasis voor de sociale correctie niet in overeenstemming is met de cijfers
van de OVAM, waardoor de sociale correctie zeer pover is, en de vraag wat er
gedaan wordt voor de onthaalouders;
Gelet op het antwoord van de heer Herman Dom, schepen, waarbij gesteld wordt dat
de gehanteerde cijfers gebaseerd zijn op gegevens van IOK; dat bovendien erop
wordt gewezen dat kinderen slechts één keer gecompenseerd worden en dat tussen
onthaalouders en ouders dienaangaande zelf een regeling dient getroffen te worden;
Gelet op het voorstel van amendement van de fractie Eenheid tot toevoeging aan
artikel 4 dat de correctie geldt per kind; dat met eenparigheid van stemmen met dit
amendement wordt ingestemd;
Gelet op het voorstel van amendement van de fractie Eenheid om de sociale
correctie voor kleuterscholen te verhogen tot 125 kg per school; dat het tarief in het
oorspronkelijk voorstel gebaseerd is op het advies van de MINA-raad, waarin de
scholen vertegenwoordigd zijn; dat dit amendement wordt verworpen met 11
stemmen tegen (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Wim Van Thielen, Christine
Peeters, Leo Van Herck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen, Herman Dom, Patrick
Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems) en 5 stemmen voor (Ben Verhaegen,
Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van Herck en Machteld Ledegen);
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met 11 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Wim Van
Thielen, Christine Peeters, Leo Van Herck, Ingrid Verheyen, Tine
Witvrouwen, Herman Dom, Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann
Willems) en 5 stemmen tegen (Ben Verhaegen, Stijn Raeymaekers, Hugo
Cambré, Johan Van Herck en Machteld Ledegen):
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31
december 2019 wordt jaarlijks een sociale correctie toegekend op de diftarfactuur.
Art. 2. De sociale correctie wordt toegekend aan:
- gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar;
- personen met een medische reden, met name incontinentie, nierdialyse of
stomapatiënten;
- kleuterscholen;
die in het subsidiejaar in de gemeente gedomicilieerd zijn en aan de gestelde
voorwaarden voldoen.
Art. 3. De sociale correctie zal automatisch in mindering worden gebracht met de
diftarfactuur van het gezin waar de kinderen of personen gedomicilieerd zijn.
Art. 4. De sociale correctie bedraagt:
- voor de kleuterscholen: de tegenwaarde van 75 kg restafval volgens het
geldende diftartarief;
- voor gezinnen: de tegenwaarde van 75 kg restafval volgens het geldende
diftartarief, vermenigvuldigd met het aantal kinderen, jonger dan 3 jaar op 1
januari van het jaar waarin de toelage wordt toegekend, dat gedomicilieerd is in
het gezin.
Art. 5.
§1. Er wordt een sociale correctie toegekend ter waarde van 125 kg restafval aan
personen met een medische reden, na het binnenbrengen van een medisch attest.
§2. In het medisch attest bevestigt de behandelende arts de noodzaak van het
gebruik van incontinentiemateriaal, nierdialyse of stoma.
Dit attest wordt voor 1 oktober van het jaar van de subsidie bezorgd aan de
milieudienst (Loket Bouwen & Wonen), hetzij:
- via de post;
- door afgifte in een gesloten omslag aan het loket.

§3. Indien het attest vermeldt dat de medische reden permanent/blijvend is, dan
moet er slechts één maal een attest worden bezorgd. In het andere geval moet er
jaarlijks een attest worden bezorgd.
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Gedeeltelijke bekrachtiging machtiging tot aankoop eigendom
‘Serneels’ te Herenthout, Itegemse Steenweg 126/+126
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
de bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, zoals gewijzigd;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het
decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 juni
2013 houdende beslissing tot het indienen van een subsidieaanvraag voor de
aankoop van het eigendom ‘Serneels’ en de goedkeuring van het subsidiedossier;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2013 waarbij, onder de
opschortende voorwaarde van het bekomen van een toezegging tot subsidiëring van
de aankoop in het kader van het decreet houdende maatregelen ter bestrijding en
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, machtiging wordt
verleend voor de aankoop van het eigendom te Herenthout, Itegemse Steenweg
126/+126, sectie D, nummers 519, 532L, 532S en 532V, met een oppervlakte
volgens kadaster van respectievelijk 8.495 m², 216 m², 3.798 m² en 27.700 m²,
tegen de prijs van 1.350.000,00 euro;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 juli
2013 waarbij de aankoopprijs werd opgesplitst in verhouding tot de schatting,
opgemaakt door de ontvanger van registratie; dat deze opsplitsing van de
aankoopprijs volgend resultaat geeft:
- Perceel nummer 519 (agrarisch gebied) €
12.742,50
- Perceel nummer 532L (woning)
€ 157.500,00
- Perceel nummer 532 S
€ 142.254,08
- Perceel nummer 532 V
€ 1.037.503,42;
Overwegende dat, in het kader van het voornoemd decreet van 19 april 1995,
uitsluitend bedrijfsgebouwen gesubsidieerd worden; dat de percelen 519 en 532L
niet als behorend tot de bedrijfsgebouwen beschouwd worden;
Gelet op het schrijven van Ruimte Vlaanderen – Afdeling Leegstaande en/of
verwaarloosde bedrijfsruimten van 4 september 2013 waarbij voor de aankoop van
deze eigendommen een subsidie wordt toegekend van 353.927,25 euro, hetzij 30%
van de koopprijs van de bedrijfsgebouwen;
Overwegende dat de opschortende voorwaarde zoals bepaald in het raadsbesluit van
24 juni 2013 dus strikt genomen niet vervuld is voor de percelen met kadastrale
nummers 519 en 532L;
Overwegende dat de verkopers er op staan dat de totaliteit van het eigendom in zijn
geheel wordt verkocht; dat ook de gemeente als koper het aangewezen vindt om het
volledige eigendom aan te kopen;
Overwegende dat de woning (532L) kan aangewend worden voor het onderbrengen
van burelen en accommodatie voor de werklieden;
Overwegende dat de grond in agrarisch gebied opnieuw kan verkocht worden;
Overwegende dat bijgevolg aan de raad wordt gevraagd de machtiging tot aankoop
voor de percelen grond te Herenthout, Itegemse Steenweg, ten kadaster gekend
sectie D, nummers 519 en 532L te bekrachtigen;
Overwegende dat de heer Ben Verhaegen, raadslid, zijn stemgedrag motiveert door
te stellen dat hij dit een goede en zeer nuttige aankoop vindt maar protesteert tegen
het financiële plaatje dat groter is uitgevallen dan verwacht;
Overwegende dat de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, het stemgedrag van zijn
fractie motiveert door te stellen dat het niet duidelijk is hoe dit past in de
beleidsplanning van de gemeente doordat er nog geen duidelijkheid is over het
meerjarenplan;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met 10 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Wim Van
Thielen, Leo Van Herck, Ingrid Verheyen, Tine Witvrouwen, Herman Dom,
Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems) en 6 onthoudingen (Ben
Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van
Herck en Machteld Ledegen):
Artikel 1. Kennis wordt genomen van het schrijven van Ruimte Vlaanderen –
Afdeling Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten van 4 september 2013
waarbij voor de aankoop van de eigendommen te Herenthout, Itegemse Steenweg,
sectie D, nummers 532 S en 532 V een subsidie wordt toegekend van 353.927,25
euro.
Art. 2. Kennis wordt ervan genomen dat de opschortende voorwaarde, zoals bepaald
in het besluit van onze raad van 24 juni 2013, zich niet zal voltrekken voor de
percelen te Herenthout, sectie D, nummers 519 en 532 L. Evenwel wordt de
machtiging tot aankoop voor deze percelen bekrachtigd.
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Verdeling subsidies ontwikkelingssamenwerking
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van onze gemeenteraad van 17 december 2012 houdende
goedkeuring budget 2013;
Overwegende dat onder artikel GBB-CBS/0160-00/64910500 van het goedgekeurde
budget een krediet van 10 500,00 euro is ingeschreven als toelage voor
ontwikkelingshulpprojecten;
Overwegende dat het aangewezen is het beschikbare krediet van 10 500,00 euro te
verdelen onder verschillende initiatieven;
Gelet op het advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking;
Overwegende dat het project van Lies Daneels – Solidarité, Action et Développement
Durable uitgevoerd wordt in Togo; dat het een project betreft het organiseren van
sensibiliserings- en opleidingsacties voor werknemers over arbeidsrechten en sociale
bescherming alsook het steunen van de oprichting van de Union Syndicale des
Travailleurs de la Zone Franche d’Exportation (de eerste vakbond);
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel.
Aan navermelde ontwikkelingshulpprojecten wordt een toelage
toegekend als volgt:
Project Pefrean - An Kriel
1 500 euro
Finado Bornem – Marc Van Kerckhoven
1 500 euro
Vzw Somepro Turnhout – Sander Ooms
1 500 euro
Sterren voor Ethiopïe - Carina Bouwen
1 500 euro
Scholenproject Ukunda - Hanne Menheere
1 500 euro
Weeshuis Kebene Ukunda - Katrien Gielis
1 500 euro
Project SADD Togo – Lies Daneels
1 500 euro
TOTAAL
10 500 EURO
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Wijzigingen rechtspositieregeling gemeentepersoneel
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het
bijzonder de artikelen 248 tot 260 betreffende het algemeen administratief toezicht
op de gemeenten;
Gelet op de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel, laatst gewijzigd in
zitting van 6 mei 2013;
Gelet op het schrijven van het agentschap voor binnenlands bestuur van 17 juli 2013
waarbij
zij
opmerkingen
hebben
over
volgende
artikels
van
onze
rechtspositieregeling:
- artikel 86 en volgende betreffende de evaluatie van de gemeentesecretaris en
de financieel beheerder van de gemeente;
- artikel 332, lid 1 en 2 betreffende de dienstvrijstelling voor het geven van
bloed, plasma of bloedplaatjes;

Overwegende dat het aangewezen is dat ons bestuur deze artikelen aanpast conform
de opmerkingen van het agentschap voor binnenlands bestuur;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat er een hoofdstuk ‘terbeschikkingstelling’ in
de rechtspositieregeling wordt ingevoegd; dat dit logischerwijze na hoofdstuk 2: ‘de
ambtshalve herplaatsing’ komt;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30
september
2013
houdende
kennisname
van
de
wijzigingen
van
de
rechtspositieregeling;
Gelet op het protocol van het onderhandelingscomité van 10 oktober 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De bundel met de wijzigingen van de rechtspositieregeling, zoals
voorgelegd, wordt goedgekeurd:
- in artikel 86 e.v. van de rechtspositieregeling wordt het evaluatiegesprek
gevoerd tussen de functiehouder en de externe deskundigen, bijgestaan door
de schepen van personeelszaken;
- artikel 332 wordt als volgt: ‘Het personeelslid krijgt, maximaal tien keer per
jaar, dienstvrijstelling op de dag waarop het bloed, plasma of bloedplaatjes
geeft. De dienstvrijstelling geldt voor de tijd die nodig is voor de gift, waarin
inbegrepen de tijd die naargelang het geval nodig is voor de verplaatsing naar
en van het afnamecentrum. Het personeelslid meldt vooraf de intentie tot het
opnemen van de dienstvrijstelling aan het diensthoofd.’;
- titel IV wordt: de ambtshalve herplaatsing en ‘de terbeschikkingstelling’. Na
hoofdstuk
II
wordt
er
een
hoofdstuk
III
toegevoegd:
‘de
terbeschikkingstelling’.
Artikel 2. Afschrift van dit besluit zal aan de bevoegde toezichthoudende overheden
worden overgemaakt.
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Aanpassing reglement sociale dienst
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 mei 2013 waarbij laatst het
reglement voor de sociale dienst voor het personeel wordt vastgesteld;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2
september 2013 houdende aanpassing van het reglement van de sociale dienst
n.a.v. het verslag van de sociale dienst van 10 juni 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het reglement van de sociale dienst wordt aangepast als volgt:
 Artikel 5 wordt aangepast als volgt: ‘het bestuur vergadert één maal per
kwartaal, telkens de maandagnamiddag van de tweede week van de derde,
de zesde, de negende en de elfde maand, of wanneer de noodwendigheid dit
vereist, of op aanvraag van minimum de helft van de leden.’
 Artikel 10, g: de anciënniteitspremie voor 15, 20 en 30 jaar dienst wordt
geschrapt zodat er enkel nog bij 25 en 35 jaar dienst een anciënniteitspremie
wordt uitgekeerd.
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Aanpassing algemeen gemeentelijk verkeersreglement
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het algemeen reglement op de politie over het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de afmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en
de plaatsing van de verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 24 september 2012 houdende de
goedkeuring van het algemeen gemeentelijk verkeersreglement n.a.v. de jaarlijkse
evaluatie ervan;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30
september 2013 houdende de kennisname van het verslag van de verkeersraad d.d.
22 mei 2013 met hierbij het besluit om volgende maatregelen te nemen:
o Definitief maken situatie Paleerstraat
o Invoeren parkeerverbod voor vrachtwagens Brannekensstraat
o Uitbreiding van de bebouwde kom
Overwegende
dat
het
voorgebrachte
herziene
algemeen
gemeentelijk
verkeersreglement aangepaste bepalingen bevat met betrekking tot voornoemde
maatregelen;
Overwegende dat het algemeen gemeentelijk verkeersreglement ter kennisgeving zal
voorgelegd worden aan de verkeersraad;
Overwegende
dat
navolgende
maatregelen
betrekking
hebben
op
de
gemeentewegen;
Gelet op de opmerking van de heer Ben Verhaegen, raadslid, waarbij hij stelt dat de
voorgestelde ingrepen de omleidingsroute om het verkeer uit het centrum te weren,
minder aantrekkelijk wordt;
Gelet op het antwoord van de heer Maurice Helsen, schepen, dat deze ingrepen
passen binnen het mobiliteitsplan en gunstig advies bekwamen van de Verkeersraad;
Overwegende dat de heer Ben Verhaegen, raadslid, zijn stemgedrag motiveert door
te stellen dat de wijzigingen zeker positieve elementen hebben doch dat hij zich
vragen stelt bij de uitbreiding van de bebouwde kom;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met 15 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Wim Van
Thielen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van
Herck, Machteld Ledegen, Leo Van Herck, Ingrid Verheyen, Tine
Witvrouwen, Herman Dom, Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann
Willems) en 1 onthouding (Ben Verhaegen):
Hoofdstuk 1. BEBOUWDE KOM
Artikel 1. De bebouwde kom van de gemeente Herenthout wordt begrepen tussen
de geplaatste verkeersborden F1 en F3, namelijk tussen het centrum en volgende
punten:
- Bouwelse Steenweg ter hoogte van nummer 92;
- Ristenstraat: juist na het kruispunt met Mikhoeve;
- Koestraat: juist na het kruispunt met Mikhoeve;
- Bergense Steenweg: juist na het kruispunt met Vlakke Velden;
- Molenstraat ter hoogte van huisnummer 137-139;
- Vliegplein ter hoogte van aansluiting met Boudewijnlaan;
- Boeyendaal ter hoogte van aansluiting met Boudewijnlaan;
- Itegemse Steenweg ter hoogte van huisnummer 81;
- Pauwelstraat ter hoogte van de aansluiting met Langstraat;
- Binnenstraat ter hoogte van de aansluiting met Langstraat;
- Bevelse Steenweg: juist na kruispunt met De Merodestraat;
- Nijlense Steenweg: juist na het kruispunt met De Merodestraat;
- Torenstraat ter hoogte van de aansluiting met Nijlense Steenweg;
- Kwadestraat ter hoogte van de aansluiting met Nijlense Steenweg.
Hoofdstuk 2. SNELHEIDSBEPERKINGEN
Artikel 2. Te Boudewijnlaan, het gedeelte voorbij de verkeersdrempel tot Uilenberg,
wordt een snelheidsbeperking ingesteld van 70 km per uur. Deze reglementering zal
aangeduid worden door middel van de verkeersborden C43 ‘70’, en wordt herhaald
na elk kruispunt.
Artikel 3. Te Itegemse Steenweg, vanaf de brug over de Wimp tot de grens met
Heist-op-den-Berg (Itegem) wordt een snelheidsbeperking ingevoerd van 70 km/uur.
Het begin en het einde van de snelheidsbeperking worden aangeduid met de
verkeersborden C43 ‘70’ en C45 ‘70’. Het verkeersbord C43 wordt herhaald
naarmate de gesteldheid en de afstand het vereisen.
Artikel 4. Te Wiekevorstse Steenweg wordt een snelheidsbeperking van 70 km/uur
in gevoerd in de richting Herenthout centrum, beginnend vanaf de grens met de
gemeente Heist-op-den-Berg, deelgemeente Wiekevorst en in de richting Wiekevorst
tot aan de grens, met de gemeente Heist-op-den-Berg, deelgemeente Wiekevorst.
Artikel 5. Te Molenstraat wordt een snelheidsbeperking van 70 km/uur ingevoerd
vanaf de woning met huisnummer 137-139 (einde bebouwde kom) tot

Boudewijnlaan. Het begin van de snelheidsbeperking wordt aangeduid met het
verkeersbord C43 ‘70’ en wordt herhaald na elk kruispunt.
Artikel 6. Te Herentalse Steenweg wordt een snelheidsbeperking van 70 km/uur
ingevoerd vanaf Boudewijnlaan tot de grens met Herentals. Het begin en het einde
van de snelheidsbeperking worden aangeduid met de verkeersborden C43 ‘70’ en
C45 ‘70’. Het verkeersbord C43 wordt herhaald naarmate de gesteldheid en de
afstand het vereisen.
Artikel 7. Te Bouwelse Steenweg wordt een snelheidsbeperking van 70 km/uur
ingevoerd vanaf de woning met huisnummer 92 (einde bebouwde kom) tot de grens
met Grobbendonk (Bouwel). Het begin en het einde van de snelheidsbeperking
worden aangeduid met de verkeersborden C43 ‘70’ en C45 ‘70’. Het verkeersbord
C43 wordt herhaald naarmate de gesteldheid en de afstand het vereisen.
Artikel 8. Te Nijlense Steenweg wordt een snelheidsbeperking van 70 km/uur
ingevoerd vanaf De Merodestraat (einde bebouwde kom) tot de grens met Nijlen. Het
begin en het einde van de snelheidsbeperking worden aangeduid met de
verkeersborden C43 ‘70’ en C45 ‘70’. Het verkeersbord C43 wordt herhaald
naarmate de gesteldheid en de afstand het vereisen.
Artikel 9. Te Bevelse Steenweg wordt een snelheidsbeperking van 70 km/uur
ingevoerd tot de grens met Bevel en Nijlen. Het begin en het einde van de
snelheidsbeperking worden aangeduid met de verkeersborden C43 ‘70’ en C45 ‘70’.
Het verkeersbord C43 wordt herhaald naarmate de gesteldheid en de afstand het
vereisen.
Artikel 10. Te Doornstraat wordt een snelheidsbeperking van 70 km/uur ingevoerd
vanaf Uilenberg tot de grens met Herentals (Morkhoven). Het begin van de
snelheidsbeperking wordt aangeduid met het verkeersbord C43 ‘70’.
Het
verkeersbord C43 wordt herhaald naarmate de gesteldheid en de afstand het
vereisen. Het einde van de snelheidsbeperking aan de grens met Herentals
(Morkhoven) wordt aangeduid met het verkeersbord C45 ‘70’.
Artikel 11. Te Uilenberg wordt een snelheidsbeperking van 50 km/uur ingevoerd.
Het begin van de snelheidsbeperking wordt aangeduid met het verkeersbord C43
‘50’. Het verkeersbord C43 wordt herhaald naarmate de gesteldheid en de afstand
het vereisen.
Artikel 12. Te Boudewijnlaan, het gedeelte tussen Molenstraat tot voorbij de
verkeersdrempel, wordt een snelheidsbeperking ingesteld van 50 km/uur. Deze
reglementering zal aangeduid worden door middel van de verkeersborden C43 ‘50’
en wordt herhaald na elk kruispunt.
Artikel 13. Te Itegemse Steenweg, vanaf huisnummer 81 (einde bebouwde kom)
tot en met de brug over de Wimp wordt een snelheidsbeperking ingevoerd van 50
km/uur. De snelheidsbeperking wordt aangeduid door middel van het verkeersbord
C43 ‘50’ en wordt herhaald na elk kruispunt.
Artikel 14. Te Heuvelstraat wordt een snelheidsbeperking tot 50 km/u ingesteld. De
snelheidsbeperking wordt aangeduid door het bord C43 ‘50’. Het verkeersbord C43
wordt herhaald naarmate de gesteldheid en de afstand het vereisen;
Artikel 15. Te Schransstraat wordt een snelheidsbeperking tot 50 km/u ingesteld.
De snelheidsbeperking wordt aangeduid door het bord C43 ‘50’. Het verkeersbord
C43 wordt herhaald naarmate de gesteldheid en de afstand het vereisen;
Artikel 16. Op de volgende wegen wordt een zone met een snelheidsbeperking tot
50 km/u ingevoerd:
 Alle wegen begrepen tussen Herentalse Steenweg, Boudewijnlaan en
Doornstraat zijnde Oosterhoven, Heikant, Klein Baan, De Bist, Callaerstraat,
Kapelstraat en Boeyendaal (vanaf Boudewijnlaan tot Callaerstraat);
 Alle wegen begrepen tussen Itegemse Steenweg, Langstraat en Bevelse
Steenweg zijnde Binnenstraat, Niemandshoek, Herlaar en Pauwelstraat;
 Alle wegen begrepen tussen Herentalse Steenweg en Bouwelse Steenweg
zijnde Bergense Steenweg (vanaf Vlakke Velden tot Herentalse Steenweg),
Ristenstraat (vanaf Mikhoeve tot Zelle), Zelle, Bergen, Koestraat (vanaf
Mikhoeve tot Ristenstraat);
 Alle wegen begrepen tussen Bouwelse Steenweg, Gelderstraat en Nijlense
Steenweg zijnde Blokt, Torenstraat en Kwadestraat;
 Alle wegen te Dekbunders zijnde Canadadreef, Zwaluwenlaan en Leibeeklaan;
 Gillekenshaegen en Heirweg;

Het begin en het einde van de zone wordt aangeduid met de borden F4a (begin
zone) en F4b (einde zone).
Artikel 17. Te Atealaan, Moerbroek en Grensstraat wordt een snelheidsbeperking tot
70 km/u ingevoerd. De snelheidbeperking wordt aangeduid door middel van het bord
F4a (begin) en F4b (einde).
Artikel 18. Te Hooghuis wordt een zone met snelheidsbeperking tot 30 km/h
ingevoerd. Het begin en het einde van de zone wordt aangeduid met de
verkeersborden F4a (begin) en F4b (einde).
Artikel 19. In de schoolomgevingen wordt een variabele snelheidsbeperking
ingevoerd tot 30 km per uur als volgt:
Vonckstraat, richting Itegem

Vonckstraat, richting centrum

Kloosterstraat,
Langstraat

richting

Kloosterstraat, richting centrum

Schoetersstraat,
richting
Langstraat
Schoetersstraat,
richting
centrum
Liefkenshoek,
richting
Zustersstraat
Liefkenshoek, richting SintGummarusstraat
Leopoldstraat,
richting
Molenstraat
Leopoldstraat,
richting
Vonckstraat
Zwanenberg,
richting
Molenstraat
Zwanenberg,
Ristenstraat

richting

Bouwelse
Bouwel

Steenweg,

richting

Bouwelse
centrum

Steenweg,

richting

Bord variabele zone
huisnummer 20;
Bord F4b ter hoogte van
Bord variabele zone
huisnummer 49;
Bord F4b ter hoogte van
Bord variabele zone
huisnummer 4;
Bord F4b ter hoogte van
Bord variabele zone
huisnummer 33;
Bord F4b ter hoogte van
Bord F4b ter hoogte van

30

en

A23

ter

hoogte

van

huisnummer 58;
30 en A23 ter

hoogte

van

huisnummer 17;
30 en A23 ter

hoogte

van

huisnummer 52;
30 en A23 ter

hoogte

van

hoogte

van

hoogte

van

hoogte

van

hoogte

van

hoogte

van

hoogte

van

hoogte

van

huisnummer 4;
huisnummer 50;

Bord variabele zone 30 en A23 ter
huisnummer 55;
Bord variabele zone 30 en A23 ter
huisnummer 20;
Bord F4b ter hoogte van huisnummer 23;
Bord F4b ter hoogte van huisnummer 5;
Bord variabele zone 30 en A23 ter
huisnummer 12;
Bord variabele zone 30 en A23 ter
huisnummer 55;
Bord F4b ter hoogte van huisnummer 7;
Bord variabele zone 30 en A23 ter
huisnummer 2;
Bord F4b ter hoogte van huisnummer 68;
Bord variabele zone 30 en A23 ter
huisnummer 6;
Bord F4b, ter hoogte van huisnummer 26
Bord variabele zone 30 en A23, ter
huisnummer 33;
Bord F4b ter hoogte van huisnummer 1

De werkingstijden van de variabel zone 30-borden zijn als volgt:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

Werkingstijden
8.05u-8.45u
8.05u-8.45u
8.05u-8.45u
8.05u-8.45u
8.05u-8.45u

11.45u-12.15u
11.45u-12.15u
11.15u-12.15u
11.45u-12.15u
11.45u-12.15u

12.45u-13.15u
12.45u-13.15u

15.10u-16.10u
15.10u-16.10u

12.45u-13.15u
12.45u-13.15u

15.10u-16.10u
15.10u-16.10u

Hoofdstuk 3. VOORRANGSREGIME
Artikel 20. In toepassing van het algemeen reglement op de politie over het
wegverkeer wordt het verkeer op het kruisvormig kruispunt Boudewijnlaan en
Boeyendaal geregeld door driekleurige verkeerslichten. Het verkeerslicht langs de
Boudewijnlaan blijft groen voor het verkeer komende van richting Molenstraat en

richting Uilenberg tot een voertuig via Boeyendaal het kruispunt nadert hetwelk
automatisch het groene licht aan de Boudewijnlaan uitschakelt en via oranje op rood
laat overgaan. Terzelfdertijd wijzigen de rode lichten aan Boeyendaal via oranje naar
groen. Indien door omstandigheden de verkeerslichten buiten werking zijn, geldt op
het kruispunt de voorrang aan rechts. Op het wegdek kruispunt BoudewijnlaanBoeyendaal worden witte stopstrepen aangebracht (verkeerslichten).
Artikel 21. Het verkeer in Bouwelse Steenweg, in de twee richtingen heeft voorrang
tegenover dat van Albertstraat, Mikhoeve, Gelderstraat en Blokt. Aan de uitrij van
Albertstraat en Blokt zal het verkeersbord B1 geplaatst worden, aan de uitrij van
Gelderstraat en Mikhoeve zal het verkeersbord B5 geplaatst worden terwijl in
Bouwelse Steenweg, in de twee richtingen de verkeersborden B15a, B15c en B15f op
de voorgeschreven afstand zullen geplaatst worden.
Artikel 22. Het verkeer in Itegemse Steenweg in de twee richtingen heeft voorrang
tegenover dat van Boeyendaal, Sint-Gummarusstraat, Langstraat, Uilenberg,
Schransstraat, Gillekenshaegen, Heirweg, Canadadreef, Herlaar en Leibeeklaan. Aan
de uitrij van Boeyendaal, Schransstraat, Gillekenshaegen, Heirweg, Canadadreef,
Herlaar en Zwaluwlaan zal het verkeersbord B1 geplaatst worden, aan de uitrij van
Sint-Gummarusstraat, Langstraat en Uilenberg zal het verkeersbord B5 geplaatst
worden terwijl in Itegemse Steenweg, in de twee richtingen de verkeersborden B15a,
B15c en B15f op de voorgeschreven afstand zullen geplaatst worden. Bovendien zal
het kruispunt Itegemse Steenweg - Boeyendaal op twee plaatsen bijzonder worden
aangeduid met het onderbord type VIII.
Artikel 23. Het verkeer in Herentalse Steenweg in de twee richtingen heeft voorrang
tegenover dat van Boudewijnlaan, Kapelstraat, Callaerstraat, Oosterhoven
(driemaal), Bergen, Bergense Steenweg en Atealaan. Aan de uitrij van Kapelstraat,
Callaerstraat, Oosterhoven (driemaal), Bergen en Bergense Steenweg zal het
verkeersbord B1 geplaatst worden, aan de uitrij van Boudewijnlaan en Atealaan zal
het verkeersbord B5 geplaatst worden terwijl in Herentalse Steenweg, in de twee
richtingen de verkeersborden B15a, B15c en B15f op de voorgeschreven afstand
zullen geplaatst worden.
Artikel 24. Het verkeer in Nijlense Steenweg in de twee richtingen heeft voorrang
tegenover dat van Gelderstraat, Van Reynegomlaan, Astridlaan, Kwadestraat,
Verbistlaan, Torenstraat, De Merodestraat en Blokt. Aan de uitrij van Gelderstraat,
Van Reynegomlaan, Astridlaan, Kwadestraat, Verbistlaan, Torenstraat, De
Merodestraat en Blokt zal het verkeersbord B1 geplaatst worden terwijl in Nijlense
Steenweg, in de twee richtingen de verkeersborden B15a, B15c en B15f op de
voorgeschreven afstand zullen geplaatst worden.
Artikel 25. Het verkeer in Bevelse Steenweg in de twee richtingen heeft voorrang
tegenover dat van De Merodestraat, Binnenstraat en Niemandshoek (tweemaal). Aan
de uitrij van De Merodestraat, Binnenstraat en Niemandshoek (tweemaal) zal het
verkeersbord B1 geplaatst worden terwijl in Bevelse Steenweg, in de twee richtingen
het verkeersborden B15a, B15c en B15f op de voorgeschreven afstand zal geplaatst
worden. Aan de kruising met richting Heikant-Bevel zal het verkeersteken B5 op
deze weg aangebracht worden. Bovendien zal dit kruispunt bijzonder worden
aangeduid met het onderbord type VIII.
Artikel 26. Het verkeer in Doornstraat, in de twee richtingen, heeft voorrang
tegenover dat op de veldweg genaamd ‘Lijsengoor’. Aan de uitrij van Lijsengoor zal
het verkeersbord B1 geplaatst worden terwijl in Doornstraat, in de twee richtingen
het verkeersbord B15a op de voorgeschreven afstand zal geplaatst worden.
Artikel 27. Het verkeer in Wiekevorstse Steenweg, in de twee richtingen, heeft
voorrang tegenover dat van Heuvelstraat en Paleerstraat. Aan de uitrij van
Heuvelstraat en Paleerstraat zal het verkeersbord B1 geplaatst worden terwijl in
Wiekevorstse Steenweg in de twee richtingen de verkeersborden B15a, B15c en B15f
op de voorgeschreven afstand zullen geplaatst worden.
Artikel 28. Het verkeer in de Molenstraat, in de twee richtingen heeft voorrang op
dat van de Zwanenberg, Leopoldstraat, Koestraat, Hazenstraat, Cardijnlaan,
Kempenlaan, Vlakke Velden en Processieweg. Aan de uitrij van Zwanenberg,
Leopoldstraat, Koestraat, Hazenstraat, Cardijnlaan, Kempenlaan, Vlakke Velden en
Processieweg zal het verkeersbord B1 geplaatst worden, terwijl in de Molenstraat, in
de twee richtingen de verkeersborden B15a, B15c en B15f op de voorgeschreven
afstand zullen geplaatst worden.

Artikel 29. Het verkeer met voertuigen in de Vonckstraat, in de twee richtingen
heeft voorrang op dat van de Schoetersstraat, Leopoldstraat, Maasweg en
Boeyendaal. Aan de uitrij van Schoetersstraat, Leopoldstraat, Maasweg en
Boeyendaal zal het verkeersbord B1 geplaatst worden, terwijl in de Vonckstraat, in
de twee richtingen de verkeersborden B15a, B15c en B15f op de voorgeschreven
afstand zullen geplaatst worden.
Artikel 30. Het verkeer in de Jodenstraat, in de twee richtingen heeft voorrang op
dat van de Kloosterstraat, Doornboompad, Van Reynegomlaan, Keulemansstraat,
Astridlaan, Verbistlaan en Brannekensstraat. Aan de uitrij van Kloosterstraat,
Doornboompad, Van Reynegomlaan, Keulemansstraat, Astridlaan, Verbistlaan en
Brannekensstraat. zal het verkeersbord B1 geplaatst worden, terwijl in de
Jodenstraat, in de twee richtingen de verkeersborden B15a, B15c en B15f op de
voorgeschreven afstand zullen geplaatst worden.
Artikel 31. Het verkeer in Punt, in de twee richtingen heeft voorrang op dat van de
Verbistlaan, Brannekensstraat, Langstraat en De Merodestraat. Aan de uitrij van
Verbistlaan, Brannekensstraat, en De Merodestraat. zal het verkeersbord B1
geplaatst worden, aan de uitrij van Langstraat. zal het verkeersbord B5 geplaatst
worden terwijl in Punt, in de twee richtingen de verkeersborden B15a, B15c en B15f
op de voorgeschreven afstand zullen geplaatst worden. Bovendien zal het kruispunt
Punt - Langstraat op twee plaatsen bijzonder worden aangeduid met het
verkeersbord type VIII.
Artikel 32. Het verkeer in Uilenberg, in de twee richtingen heeft voorrang op dat
van de Schransstraat, Heuvelstraat, Wiekevorstse Steenweg, Paleerstraat en
Boudewijnlaan. Aan de uitrij van Schransstraat, Heuvelstraat, Wiekevorstse
Steenweg, Paleerstraat en Boudewijnlaan zal het verkeersbord B1 geplaatst worden
terwijl in Uilenberg, in de twee richtingen de verkeersborden B15a, B15c en B15f op
de voorgeschreven afstand zullen geplaatst worden.
Artikel 33. De bestuurder die de buurtweg Langstraat nadert, moet iedere
bestuurder die op deze weg rijdt laten voorgaan. Evenwel moet de bestuurder die
uit Langstraat op Punt of op Itegemse Steenweg gereden komt, stoppen vooraleer
het kruispunt op te rijden. Deze reglementering zal worden aangeduid door middel
van teken B15 op de Langstraat waar de bestuurders voorrang hebben en met teken
B1 in de zijwegen. Aan de kruispunten Langstraat-Punt en Langstraat-Itegemse
Steenweg zal het teken B5 in de Langstraat aangebracht worden.
Artikel 34. De bestuurder die de Boudewijnlaan nadert vanuit de Vliegplein, moet
iedere bestuurder die op deze weg rijdt laten voorgaan. Deze reglementering zal
aangeduid worden door middel van de verkeersborden B15c en B15f op de
Boudewijnlaan waar de bestuurders voorrang hebben en het teken B1 in de
Vliegplein ter hoogte van de aansluiting met de Boudewijnlaan.
Artikel 35. De bestuurder die de Boudewijnlaan nadert vanuit Heikant, moet iedere
bestuurder die op deze weg rijdt laten voorgaan. Deze reglementering zal aangeduid
worden door middel van de verkeersborden B15c en B15f op de Boudewijnlaan waar
de bestuurders voorrang hebben en het teken B1 te Heikant ter hoogte van de
aansluiting met de Boudewijnlaan.
Artikel 36. Aan de kruispunten Molenstraat, Markt, Botermarkt geldt voorrang aan
rechts. Omdat de straten die op dit kruispunt uitkomen hoofdwegen (verkeersbord
B15 werd op het vorige kruispunt geplaatst) zijn, moet er op elke tak van dit
kruispunt een B17 geplaatst worden.
Hoofdstuk 4. VERBODEN EN BEPERKT VERKEER
Afdeling 1. Algemeen verbod
Artikel 37. Verkeer voor voertuigen in het openbaar verbindingspad tussen
Jodenstraat en Nijlense Steenweg, genaamd ‘Den Koelenbakker’ is verboden,
uitgezonderd voor fietsers. Verbodsbord C3 met onderbord “uitgezonderd fietsers”
wordt geplaatst in Jodenstraat ter hoogte aansluiting met het pad “Den
Koelenbakker”.
Artikel 38. Alle gemotoriseerde verkeer, alsook de toegang voor ruiters met paard,
wordt verboden in de Bloksebaan. Deze reglementering zal worden aangeduid door
middel van verkeersborden C3 met het onderbord M2.
Artikel 39. Verkeer voor voertuigen op de openbare verbindingspaden tussen
openbare weg Zwanenberg en openbare parking Botermarkt (achter kerk) gelegen in
het aldaar gesitueerde openbaar gemeentelijk plantsoen ‘Park Schoeters’ is

verboden, uitgezonderd voor fietsers. Verbodsbord C3 met onderbord van het type
M2 ‘uitgezonderd fietsers’ wordt geplaatst in Zwanenberg en op de openbare parking
Botermarkt (achter de kerk) ter hoogte van de aansluitingen met de
verbindingspaden in het aldaar gesitueerde openbaar gemeentelijk plantsoen.
Artikel 40. Op het ganse uitgestrektheid van de openbare weg Middeldonk, op het
grondgebied van Herenthout, is het verkeer van motorvoertuigen met meer dan twee
wielen, motorfietsen met zijspan en motorfietsen in beide richtingen verboden met
uitzondering van het plaatselijk verkeer. Deze maatregel zal ter kennis gebracht
worden door een combinatie van de verkeersborden C5 en C7 aangevuld met
onderbord met de vermelding “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.
Artikel 41. Ter gelegenheid van de maandelijkse openbare marktdag, is de vierde
dinsdag van elke maand, van 08.00 uur tot 13.00 uur, alle verkeer van voertuigen
verboden in navolgende straten of gedeelten ervan:
- Markt, gedeelte tussen Molenstraat en Botermarkt;
- Botermarkt;
- Bouwelse Steenweg, gedeelte van nr. 8 tot Botermarkt;
- Tijdens zelfde periode is alle verkeer van voertuigen verboden, uitgezonderd
het plaatselijk verkeer, in navolgende straten of gedeelten ervan:
- Bouwelse Steenweg, gedeelte tussen nr. 10 en Gelderstraat;
- Nijlense Steenweg, gedeelte tussen Botermarkt en Gelderstraat.
Borden C3 en C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” zullen ter plaatse
door de gemeentediensten opgesteld en weggenomen worden.
Afdeling 2. Gewichtsbeperking
Artikel 42. In de Astridlaan wordt het verkeer in de richting van de Jodenstraat
verboden voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa hoger dan 3,5 ton.
Het verbod wordt aangeduid met het verkeersbord C21 ‘3,5t’ aangevuld met het
onderbord van het type IV ‘UITGEZONDERD LADEN EN LOSSEN’. Het verkeersbord
en het onderbord worden herhaald na het kruispunt met Griefjes. In de Nijlense
Steenweg wordt het verbod aangeduid met C31b met onderbord type VIIa ‘3,5t’ en
onderbord van het type IV ‘UITGEZONDERD LADEN EN LOSSEN’ komende van Nijlen.
In de Nijlense Steenweg wordt het verbod aangeduid met C31a met onderbord type
VIIa ‘3,5t’ en onderbord van het type IV ‘UITGEZONDERD LADEN EN LOSSEN’
komende van Markt.
Artikel 43. In de Verbistlaan wordt het verkeer in de richting van de Nijlense
Steenweg verboden voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa hoger dan
3,5 ton. Het verbod wordt aangeduid met het verkeersbord C21 ‘3,5t’ aangevuld
met het onderbord van het type IV ‘UITGEZONDERD LADEN EN LOSSEN’. Het
verkeersbord en het onderbord worden herhaald na de kruispunten met
Kastanjelaan, Ten Venne en Hooghuis. In de Jodenstraat wordt het verbod
aangeduid met C31b met onderbord type VIIa ‘3,5t’ en onderbord van het type IV
‘UITGEZONDERD LADEN EN LOSSEN’ komende van de Markt. In de Jodenstraat
wordt het verbod aangeduid met C31a met onderbord type VIIa ‘3,5t’ en onderbord
van het type IV ‘UITGEZONDERD LADEN EN LOSSEN’ komende van het Punt.
Artikel 44. In De Merodestraat wordt het verkeer verboden voor voertuigen met een
maximaal toegelaten massa hoger dan 5 ton. Het verbod wordt aangeduid met het
verkeersbord C21 ‘5t’.
Artikel 45.
Een gewichtsbeperking tot maximum 3,5 ton, en aangeduid met het
bord C21 ‘3,5t’ wordt ingevoerd in Doornboompad - gedeelte tussen Jodenstraat en
huisnummer 13.
Afdeling 3. Inhaalverbod
Artikel 46. Inhaalverbod wordt ingesteld in Punt vanaf kruispunt met de
Merodestraat tot op kruispunt met Brannekensstraat – Verbistlaan en vanaf dit
kruispunt in Jodenstraat tot op kruispunt met Astridlaan. Deze reglementering wordt
ter plaatse aangeduid met verkeersbord C35.
Artikel 47. Inhaalverbod wordt ingesteld op de Itegemse Steenweg, voor beide
rijrichtingen, vanaf het kruispunt met de St.-Gummarusstraat tot aan de aansluiting
met de Vonckstraat. Deze reglementering zal aangeduid worden door middel van
het verkeersbord C35 en herhaald worden na elk kruispunt.
Artikel 48. Inhaalverbod wordt ingesteld op Bouwelse Steenweg vanaf kruispunt
met Gelderstraat tot op Botermarkt kruispunt met Nijlense Steenweg.
Deze

reglementering wordt ter plaatse aangeduid met verkeersbord C35 en wordt
herhaald na elk kruispunt.
Artikel 49. Inhaalverbod wordt ingesteld in Astridlaan. Deze reglementering wordt
ter plaatse aangeduid met verkeersbord C35. en wordt herhaald na elk kruispunt.
Afdeling 4. Eenrichtingsverkeer
Artikel 50. In Gillekenshaegen komende van Heirweg in de richting van Itegemse
Steenweg wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd uitgezonderd voor fietsers en
bromfietsers type A. De eenrichting wordt aangeduid met verkeersbord F19 met
onderbord type M5 en de borden C1 geplaatst met onderbord type M3. Het
afslagverbod op Itegemse Steenweg wordt aangeduid met de borden C31a en C31b
met onderbord M3.
Artikel 51. In de Albertstraat vanaf de Zwanenberg in de richting van de Bouwelse
Steenweg wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd uitgezonderd voor fietsers en
bromfietsers type A. De eenrichting wordt aangeduid met verkeersborden F19 met
onderbord type M5 en de borden C1 geplaatst met onderbord type M3. Op de
Bouwelse Steenweg wordt afslagverbod aangeduid met C31b met onderbord type M3
komende van de Botermarkt. Op de Bouwelse Steenweg wordt afslagverbod
aangeduid met C31a met onderbord type M3 komende van Bouwel.
Artikel 52. In de Zwanenberg vanaf huisnummer 2 tot aan het kruispunt met de
Albertstraat komende van Molenstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd
uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers type A. De eenrichting wordt aangeduid
met verkeersbord F19 met onderbord type M5 en de borden C1 geplaatst met
onderbord type M3.
Artikel 53. In de Maasweg komende van Liefkenshoek wordt eenrichtingsverkeer
ingevoerd uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers type A. De eenrichting wordt
aangeduid met verkeersborden F19 met onderbord type M5 en de borden C1
geplaatst met onderbord type M3. Op de Liekenshoek wordt afslagverbod aangeduid
met C31b met onderbord type M3 komende van Sint-Gummarusstraat. Op de
Liefkenshoek wordt afslagverbod aangeduid met C31a met onderbord type M3
komende van Schoetersstraat.
Artikel 54. In de Doornboompad tussen Jodenstraat en het huisnummer 13 in de
richting van Langstraat, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd uitgezonderd voor
fietsers en bromfietsers type A. De eenrichting wordt aangeduid met verkeersborden
F19 met onderbord type M5 en de borden C1 geplaatst met onderbord type M3. Ter
hoogte van het kruispunt Doornboompad-Luttelvelden zal het aanwijzingsbord F45
worden opgesteld.
Artikel 55. In het gedeelte van de Cardijnlaan begrepen tussen huisnummers 39 en
62, rondom het middenplein, wordt verplichte richting ingesteld, zodat het voor
voertuigen verplicht is te rijden vanaf huisnummer 65 in de richting van de lagere
huisnummers. Verkeersbord D1 zal aangebracht worden vooraan op het middenplein
tegenover huisnummer 39.
Artikel 56. Op de verbindingsweg Oosterhoven tussen Oosterhoven N°31 en de
Herentalse Steenweg in de richting van Herentalse Steenweg, wordt
eenrichtingsverkeer ingevoerd met uitzondering voor fietsers en bromfietsers type A.
De eenrichting wordt aangeduid met verkeersborden F19 met onderbord type M5 en
de borden C1 geplaatst met onderbord type M3. Op de Herentalse Steenweg wordt
afslagverbod aangeduid met C31b met onderbord type M3 komende van het
centrum. Op de Herentalse Steenweg wordt afslagverbod aangeduid met C31a met
onderbord type M3 komende van Herentals.
Artikel 57. In Leopoldstraat komende van Vonckstraat wordt eenrichtingsverkeer
ingevoerd uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers type A. De eenrichting wordt
aangeduid met verkeersborden F19 met onderbord type M5 en de borden C1
geplaatst met onderbord type M3. In Molenstraat wordt afslagverbod aangeduid met
C31b met onderbord type M3 komende van Markt. In Molenstraat wordt afslagverbod
aangeduid met C31a met onderbord type M3 komende van Herentalse Steenweg.
Artikel 58. In Kloosterstraat tussen Jodenstraat en Zusterstraat komende van
Jodenstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd uitgezonderd voor fietsers en
bromfietsers type A. De eenrichting wordt aangeduid met verkeersborden F19 met
onderbord type M5 en de borden C1 geplaatst met onderbord type M3. In
Zusterstraat wordt afslagverbod aangeduid met C31b met onderbord type M3
komende van Schoetersstraat.

Artikel 59. Paleerstraat wordt doodlopende weg met uitzondering voor fietsers en
bromfietsers type A. De doodlopende weg wordt aangeduid met verkeersbord F45b.
Te Doornstraat wordt het afslagverbod aangeduid met C31a met onderbord type M3.
Te Uilenberg wordt het afslagverbod aangeduid met C31b met onderbord type M3.
Hoofdstuk 5. STILSTAAN EN PARKEREN
Artikel 60. Het parkeren met gebruik van de schijf wordt ingevoerd:
- voor de parkeerplaatsen midden op de Markt;
- voor de parkeerplaatsen op de Botermarkt ter hoogte van de huisnummers 11
tot en met 15;
Deze reglementering zal aangeduid worden door middel van verkeersborden E9b met
blauw onderbord type VIIb.
Artikel 61. Een stilstaan- en parkeerverbod voor voertuigen wordt ingesteld op de
rijbaan van de openbare wegen van navolgende wegen of gedeelten daarvan:
- Botermarkt: van Markt tot Nijlense Steenweg;
- Jodenstraat: van Markt tot huisnummer 4 (rechts) en tot huisnummer 2
(links);
- Kloosterstraat: aan de zijde van de pare nummers: vanaf huisnummer 24 tot
huisnummer 40;
- Nijlense Steenweg: aan de zijde van de pare nummers: vanaf huisnummer
138 tot huisnummer 180;
- Herentalse Steenweg: aan de zijde van het industrieel Happyland, vanaf het
huisnummer 92 tot een punt op 150 m. voorbij voornoemd bedrijf, richting
Herentals;
- Zwanenberg:
 pare kant van nr. 62 tot Koestraat
 onpare kant van Ristenstraat tot Albertstraat
 vanaf kruispunt met Molenstraat over een afstand van 20m
Boeyendaal aan de pare kant vanaf huisnummer 8 tot splitsing Boeyendaal
- Zusterstraat – onpare kant tussen ingang school en Kloosterstraat behoudens
schoolbussen
Het stilstaan- en parkeerverbod wordt aangeduid met het verkeersbord E3 en de
overeenkomstige onderborden Xa, Xd en Xb, in de Zusterstraat aangevuld met
onderbord “uitgezonderd schoolbus”.
Artikel 62. Een parkeerverbod voor voertuigen wordt ingesteld op de rijbaan van de
openbare wegen van navolgende wegen of gedeelten daarvan:
- Markt: vanaf Kloosterstraat tot Vonckstraat;
- Zwanenberg langs onpare kant vanaf Molenstraat tot Albertstraat.
- Albertstraat langs de kant van de onpare huisnummer.
- langs beide kanten van de Koestraat, vanaf de aansluiting Molenstraat tot aan
de woning Koestraat nr. 8.
- In de Kloosterstraat – gedeelte vanaf Jodenstraat tot huisnummers 20 en 23
- aan de O-kant van de Markt tot de Vonckstraat.
Het parkeerverbod wordt aangeduid met het verkeersbord E1 en de overeenkomstige
onderborden Xa, Xd en Xb.
Artikel 63. Het halfmaandelijks beurtelings parkeerverbod wordt ingevoerd in
navolgende straten of gedeelten ervan:
 Processieweg;
 Ristenstraat - gedeelte tussen Zwanenberg en Mikhoeve;
 Koestraat - gedeelte tussen Bergense Steenweg en Mikhoeve;
 Koestraat - gedeelte tussen Mikhoeve en Zelle;
 Koestraat - gedeelte tussen Molenstraat en Bergense Steenweg;
 Schoetersstraat – gedeelte tussen Zusterstraat en Vonckstraat;
 Nijlense Steenweg, vanaf Van Reynegomlaan tot De Merodestraat.
 Leopoldstraat
Het parkeerverbod wordt er aangeduid met verbodsbord E5 (1-15) langs de pare
huisnummers en met verbodsbord E7 (16-31) langs de onpare huisnummers.
Artikel 64. Het is verboden voertuigen te parkeren op de plaats voorbehouden tot
parkeerplaats van de autobussen van de openbare vervoerdienst. Die plaats wordt
aangeduid met bijzondere markering en met het verbodsbord E3 met onderschrift
‘autobus uitgezonderd’.

Artikel 65. Het parkeren van voertuigen in Zwanenberg gedeelte begrepen tussen
Koestraat en Ristenstraat, langs de zijde van de onpare huisnummers, is verplicht
deels op het trottoir.
Dit verplicht parkeren wordt plaatselijk aangeduid met
verkeersbord E9f.
Artikel 66. Op de Bouwelse Steenweg voor het gemeentehuis, pand nr. 6, wordt
parkeerverbod ingesteld bij middel van gele onderbroken strepen aangebracht op de
rand van het trottoir.
Artikel 67. In Zwanenberg voor de ingang van de gemeenteschool, tussen
huisnummers 23 en 27 wordt parkeerverbod ingesteld bij middel van gele
onderbroken strepen aangebracht op de rand van het trottoir.
- aan zijde van schoolingang over afstand van 30 meter;
- aan de overzijde van de schoolingang over een afstand van 30 meter.
Artikel 68. Het parkeren van voertuigen in de Vonckstraat en Boeyendaal (gedeelte
tussen Vonckstraat en Hazenstraat) buiten de voorziene parkeerzones wordt
verboden. Verkeersborden E1 met de toepasselijke onderborden van het type X
zullen worden aangebracht, op die gedeelten van de openbare weg waar het
parkeren en stilstaan van voertuigen wordt verboden:
- Vonckstraat zijde pare nummering: tussen de woningen nummers 4 en 8,
nummers 10 en 14 en nummers 52 en 56;
- Vonckstraat zijde onpare nummering: tussen de woningen nummers 55 en
45, tussen de woning nummer 41 en het kruispunt met de Leopoldstraat en
vanaf de woning nummer 25 tot aan de aansluiting met de Markt.
Artikel 69. Het parkeren van voertuigen in de Molenstraat, gedeelte tussen de Markt
en de Hazenstraat, buiten de voorziene parkeerzones wordt verboden.
Verkeersborden E1 met de toepasselijke onderborden van het type Xa en Xb zullen
worden aangebracht, op die gedeelten van de openbare weg waar het parkeren van
voertuigen wordt verboden:
- pare nummers: vanaf de hoek met de Markt tot aan de woning nummer 20 en
tussen de woningen nummers 40 en 56;
- onpare nummers: vanaf de hoek met de Markt tot aan de woning nummer 7,
tussen woning nummer 13 en Zwanenberg, vanaf de hoek Zwanenberg tot
aan de hoek met de Koestraat en tussen de woningen nummers 59 en 85.
Artikel 70. Het parkeren van voertuigen in de Jodenstraat, gedeelte tussen de Markt
en de Astridlaan, buiten de voorziene parkeerzones wordt verboden. Verkeersborden
E1 met de toepasselijke onderborden van het type Xa en Xb zullen worden
aangebracht, op die gedeelten van de openbare weg waar het parkeren van
voertuigen wordt verboden:
- pare nummers: tussen de woningen nummers 10 en 34, Van Reynegomlaan
tot woning met huisnummer 98;
- onpare nummers: vanaf de hoek met Markt tot de Kloosterstraat en tussen de
woningen nummers 5 en 21, 45 en 53, 107 en 121.
Artikel 71. Het parkeren van voertuigen in de Nijlense Steenweg buiten de
voorziene parkeerzones wordt verboden. Verkeersborden E1 met de toepasselijke
onderborden van het type X worden aangebracht, zoals hierna vermeld:
- Nijlense Steenweg, richting Nijlen: bord E1 met pijl Xa bij het begin van de
huisnummers 2 en 20; bord E1 met pijl Xb hoogte van huisnummers 16 en
34;
- Nijlense Steenweg, richting centrum: bord E1 met pijl Xa ter hoogte van
huisnummers 37 en 13 en bord E1 met pijl Xb ter hoogte van huisnummer 25
en 3.
Artikel 72. Te Boeyendaal – gedeelte tussen Processieweg en Boudewijnlaan –
worden parkeerhavens ingericht. De parkeerhavens worden aangeduid met de
borden E9a, E3 met onderbord Xa en de overeenkomstige wegmarkeringen.
Artikel 73. Ten behoeve van de mindervaliden worden voorbehouden
parkeerplaatsen ingericht op het marktplein (2), aan de kerk (2), op de parking aan
de Itegemse Steenweg ter hoogte van Boeyendaalhof (4) en in de Vonckstraat ter
hoogte van Gemeentelijk Ontmoetingscentrum ‘Ter Voncke’ (1). Deze plaatsen zullen
aangeduid worden met het verkeersbord type E9 ‘P’ aangevuld met een onderbord
type VIId.

Artikel 74. Een busparkeerplaats wordt ingericht t.h.v. Bouwelse Steenweg nr. 14.
De busparkeerplaats wordt aangeduid met het verkeersbord E9d, het onderbord
‘SCHOOLBUS’ en de overeenkomstige wegmarkeringen.
Artikel 75. Voor de parkeerplaatsen gelegen te Markt - voor de woningen met
huisnummers 1 tot en met 5 wordt een beperkte parkeertijd ingevoerd. Deze
reglementering wordt aangeduid met de verkeersborden E9a met bijhorend
pictogram en de onderborden Xa en Xb.
Artikel 76. Voor de parkeerplaatsen gelegen te Botermarkt - tegenover de woningen
met huisnummers 1 tot en met 5 (zuidkant kerk) wordt een beperkte parkeertijd
ingevoerd. Deze reglementering wordt aangeduid met de verkeersborden E9a met
bijhorend pictogram en de onderborden Xa en Xb.
Artikel 77. Te Brannekensstraat wordt een parkeerverbod ingesteld voor alle
voertuigen met een maximale toegelaten massa(MTM) van meer dan 3,5 ton. Het
parkeerverbod zal aangeduid worden met de borden E9b met pijl Xa bij het begin en
pijl Xb bij het einde.
Hoofdstuk 6. ORDENING VAN HET VERKEER
Afdeling 1. Oversteekplaatsen voor voetgangers
Artikel 78. Oversteekplaatsen voor voetgangers worden op het wegdek
aangebracht:
- Molenstraat t.h.v.:
o Markt(1)
o Zwanenberg(2)
o Koestraat(2)
o Huis Driane(1)
o Hazenstraat(1)
o Cardijnlaan(2)
o Kempenlaan(1)
o Vlakke Velden – Processieweg(2)
o OKAY(1)
- Herentalse Steenweg t.h.v.:
o Boudewijnlaan(1)
o Happyland(2)
- Nijlense Steenweg t.h.v.
o Botermarkt(1)
o Gelderstraat – Van Reynegomlaan(2)
o Astridlaan(1)
o Verbistlaan(1)
o De Merodestraat(1)
- Bouwelse Steenweg t.h.v.:
o Gemeentehuis(1)
o Albertstraat(1)
o Parochiesecretariaat ‘Ter Tooren’(1)
o Woning met huisnummer 88
- Jodenstraat t.h.v.:
o Kloosterstraat(1)
o Woning met huisnummer 12(1)
o Woning met huisnummer 34(1)
o Van Reynegomlaan(1)
o Keulemansstraat(1)
o Astridlaan(1)
- Itegemse Steenweg t.h.v.
o Uilenberg(1)
o Sint-Gummarusstraat(1)
o GO FIT(1)
o Boeyendaalhof(1)
o Kruispunt met Boeyendaal(1)
- Uilenberg t.h.v. Wiekevorstse Steenweg(2)
- Uilenberg t.h.v. Schransstraat(1)
- Uilenberg t.h.v. Heuvelstraat(1)
- Punt t.h.v.:
o Verbistlaan(2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

o Woning met huisnummer 50(1)
Vonckstraat t.h.v.
o Woning met huisnummer 57(1)
o Woning met huisnummer 56(1)
o Woning met huisnummer 44(1)
o Leopoldstraat(1)
o Schoetersstraat(1)
Langstraat t.h.v.:
o Punt(1)
o Brannekenstraat(2)
o Doornboompad(2)
o Kloosterstraat(1)
o Schoetersstraat(2)
Zwanenberg t.h.v.:
o Molenstraat(1)
o Ingang gemeenteschool(2)
o Albertstraat(2)
o Ristenstraat(1)
o Koestraat(1)
Leopoldstraat: aan de aansluitingen met Molenstraat en Vonckstraat;
Kastanjalaan: aan de aansluitingen met Verbistlaan en De Merodestraat;
Verbistlaan t.h.v.:
o Nijlense Steenweg(1)
o Punt(1);
o Hooghuis(1)
Hooghuis: aan de aansluitingen met Verbistlaan
Ten Venne: aan de aansluitingen met Verbistlaan
Astridlaan t.h.v.:
o Nijlense Steenweg(1)
o Jodenstraat(1);
o Griefjes(1)
Brannekensstraat t.h.v.:
o Punt(1);
o Ter Heide(2)
Ter Heide: aan de aansluitingen met Brannekensstraat(2)
Keulemansstraat: aan de aansluitingen met Jodenstraat
Gelderstraat t.h.v.:
o Bouwelse Steenweg(2);
o Nijlense Steenweg(2)
Koestraat: aan de aansluiting met Molenstraat en Bergense Steenweg;
Albertstraat: aan de aansluiting met Zwanenberg en Bouwelse Steenweg
alsmede de gemeentelijke jongensschool(2);
Markt: aan de aansluitingen met Molenstraat, Vonckstraat, Jodenstraat en
één tegenover de kerk;
Schoetersstraat t.h.v.:
o Vonckstraat(1)
o Langstraat(1)
o Ingang school VLS(2)
o Zusterstraat(2);
o Sint-Gummarusstraat(2)
Mikhoeve t.h.v.:
o Bouwelse Steenweg(1)
o Ristenstraat(1)
Torenstraat: aan de aansluitingen met Nijlense Steenweg
Maasweg t.h.v.:
o Vonckstraat(1);
o Liefkenshoek(1)
Cardijnlaan t.h.v.
o Molenstraat(2)
o Sportstraat(2)
o Bergense Steenweg(1)

-

-

-

-
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Van Reynegomlaan: aan de aansluitingen met Jodenstraat en Nijlense
Steenweg;
Wiekevorstse Steenweg: aan woning nr. 21 oversteek Paleerstraat en
aansluiting met Uilenberg;
Doornstraat: aan de aansluiting met Boudewijnlaan.
Vlakke Velden t.h.v.:
o Sportstraat(2),
o Sandelynhof(2)
o Molenstraat(1)
o Bergense Steenweg(1)
Sportstraat t.h.v.:
o Vlakke Velden(1),
o Sandelynhof(2)
Sandelynhof: 3 t.h.v. huisnummer 22
Hazenstraat: aan de aansluitingen met Molenstraat en Boeyendaal;
Kempenlaan: aan de aansluitingen met Molenstraat;
Processieweg: aan de aansluitingen met Molenstraat en Boeyendaal;
Vliegplein: aan de aansluitingen met Boudewijnlaan;
Boudewijnlaan t.h.v.:
o Vliegplein(2)
o Herentalse Steenweg(1)
o Boeyendaal (2)
Bergense Steenweg t.h.v.:
o Berkenstraat(2)
o Lijsterbesstraat(2)
o Elzenstraat(1)
o Koestraat(1)
o Vlakke Velden(2)
Berkenstraat: aan de aansluitingen met Bergense Steenweg;
Lijsterbesstraat: aan de aansluitingen met Bergense Steenweg;
Elzenstraat: aan de aansluitingen met Bergense Steenweg;
Kapellekensboom aan de aansluitingen met Bergense Steenweg;
Ristenstraat t.h.v.:
o Zwanenberg(1);
o Mikhoeve(1)
Kloosterstraat t.h.v.:
o Jodenstraat(1)
o T.o. huisnummer 20(1)
o Zusterstraat(2)
o Luttelvelden(2)
Luttelvelden t.h.v.:
o Kloosterstraat(1)
o Doornboompad(2)
Doornboompad t.h.v.:
o Luttelvelden(2)
o Langstraat (1)
Zusterstraat t.h.v.:
o Ingang jeugdhuis(2)
o Schoetersstraat (1)
Liefkenshoek t.h.v.:
o Schoetersstraat(1)
o Sint-Gummarusstraat (1)
Gildestraat t.h.v.:Liefkenshoek(1)
Sint-Gummarusstraat t.h.v.:
o Liefkenshoek(2)
o De Wip(2)
o Schoetersstraat(1)
Boeyendaal t.h.v.:
o Boudewijnlaan(2)
o Processieweg(2)
o Hazenstraat(1)

- De Wip t.h.v.:Sint-Gummarusstraat(1)
- Hakkelaar t.h.v.:Schoetersstraat(1)
Afdeling 2. Oversteekplaatsen voor fietsers
Artikel 79. Oversteekplaatsen voor fietsers worden op het wegdek aangebracht:
- Boudewijnlaan t.h.v. kruispunt met Uilenberg;
- Uilenberg:
 1x t.h.v. overgang naar Doornstraat;
 1x t.h.v. kruispunt met Wiekevorstse Steenweg;
- Bevelse Steenweg t.h.v. kruispunt ‘Diamant’;
- Jodenstraat t.h.v. huisnummer 115
- Nijlense Steenweg t.h.v. Gelderstraat – Van Reynegomlaan
- Molenstraat t.h.v. Vlakke Velden – Processieweg(2)
- Bouwelse Steenweg t.h.v. huisnummer 88
- Langstraat t.h.v. Punt
De oversteekplaatsen voor fietsers worden aangeduid met de verkeersborden A25
(vooraankondiging) en F50 (aan de oversteek zelf).
Afdeling 3. Fietspaden
Artikel 80. In de Bouwelse Steenweg-vanaf woning met huisnummer 66,
Molenstraat – gedeelte tussen Hazenstraat en Boudewijnlaan, Herentalse Steenweg,
Itegemse Steenweg, Uilenberg, Langstraat, Jodenstraat, Punt, Bevelse Steenweg,
Nijlense Steenweg, Doornstraat, Boudewijnlaan, Wiekevorstse Steenweg, Astridlaan,
Verbistlaan, de Merodestraat, Brannekensstraat en Atealaan moeten de bestuurders
van fietsen en van rijwielen met hulpmotor het door middel van D7 gesignaleerde
fietspad volgen.
Artikel 81. Aan beide zijden van de Astridlaan wordt een fietspad ingericht voor
eenrichtingsverkeer. Deze fietspaden zullen gesignaleerd worden met verkeersbord
D7, een doorlopende witte lijn met een breedte van 0,15m. als veiligheidsstrook.
Afdeling 4. Verkeersbelemmeringen
Artikel 82. Er worden in navolgende straten verkeersdrempels aangelegd:
- in de verkaveling Dekbunders: een vijftal;
- 1 drempel in Boeyendaal t.h.v. huisnummer 10;
- 1 drempel in de Boudewijnlaan op het gedeelte tussen Boeyendaal en
Uilenberg;
- 2 drempels in de Schransstraat ongeveer tegenover de huisnummers 9 en 22;
Deze maatregelen worden aangeduid door middel van verkeersborden A14
(vooraankondiging) en F87 (ter hoogte van de drempel zelf).
Artikel 83. Het is verboden de berm die gelegen is in de Gelderstraat, aan het
kruispunt met de Nijlense Steenweg, links voorbij te rijden. Deze maatregel zal
worden aangeduid door middel van het verkeersbord C1 aan de aansluiting met de
Nijlense Steenweg en verkeersbord F19 in de Gelderstraat, ter aanduiding van de
verplichte richting aldaar.
Artikel 84. De verhoogde inrichtingen in de Boudewijnlaan, en dit voor beide
rijrichtingen, zullen worden gesignaleerd met het verkeersbord A14, onderbord 150
meter en onderbord 500 meter, te weten de afstand waarop de herhaaldelijke
verhoogde inrichtingen zich bevinden. Die inrichtingen die buiten een kruispunt
gelegen zijn zullen bijkomend worden gesignaleerd met het verkeersbord F87.
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Voorlopige goedkeuring rooilijn- en onteigeningsplan Dekbunders
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, gewijzigd bij wetten van 20
mei 1863, 19 maart 1866 en 9 augustus 1948;
Gelet op het decreet van 8 mei 2009, houdende vaststelling en realisatie van de
rooilijnen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 20
augustus 2012 houdende het heropstarten van de procedure tot het vaststellen van
een rooilijn- en onteigeningsplan voor Canadadreef, Zwaluwenlaan en Leibeeklaan
(Dekbunders);

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 september 2012, houdende het gunnen
van de opdracht ‘Opmaken rooilijn- en onteigeningsplan voor Canadadreef,
Zwaluwenlaan en Leibeeklaan (Dekbunders) aan nv Arcadis Belgium;
Overwegende dat ons bestuur in 1990 de procedure heeft opgestart voor het
vaststellen van de rooilijnen in de wijk ‘Dekbunders’ (Canadadreef, Leibeeklaan en
Zwaluwenlaan); dat deze procedure eveneens de grondafstand door de aangelanden
impliceerde van het gedeelte dat thans beschouwd wordt als het openbaar domein
(wegenis + wegbermen); dat deze procedure evenwel nooit volledig werd afgerond;
Overwegende dat dit meebrengt dat er bij voorkeur rooilijnen worden vastgelegd en
dat het eigendomsrecht van de gemeente op wegenis en wegbermen nog wordt
vastgelegd;
Gelet op het gunstig advies van de dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen
voor de verbouwing van de Itegemse Steenweg op voorwaarde dat een afdoende
oplossing wordt bekomen voor de afvalwaterproblematiek in de wijk Dekbunders;
Overwegende dat Hidrorio, in overleg met Aquafin, het rioleringsdossier voor de wijk
daarop
heeft
opgestart;
de
VMM
het
project
inmiddels
in
haar
investeringsprogramma heeft opgenomen;
Overwegende dat de gemeente, ter voorbereiding van deze werken, dient in te staan
voor de vaststelling van een rooilijn en voor het uitklaren van de eigendomssituatie;
Gelet op het voorgelegde ontwerp van het rooilijn- en onteigeningsplan, opgemaakt
door ARCADIS d.d. 06.02.2013;
Gelet op de vraag van de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, wat de consequenties
van deze goedkeuring zijn;
Gelet op het antwoord van mevrouw Tine Witvrouwen, schepen, dat er een openbaar
onderzoek zal volgen tijdens hetwelk de bewoners bezwaar kunnen indienen doch
dat er geen daadwerkelijke grondinnames zullen gebeuren;
Overwegende dat raadslid Raeymaekers eveneens polst naar de intenties van de
door te voeren verkavelingswijziging; dat schepen Witvrouwen meegeeft dat het niet
de intentie is kavels in kleinere eenheden op te delen;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het ontwerp van het rooilijn- en onteigeningsplan voor Canadadreef,
Zwaluwenlaan en Leibeeklaan (Dekbunders), samen met de bijhorende tabel van
grondinnemingen, opgesteld door ARCADIS, wordt voorlopig aanvaard.
Artikel 2. Het voorgebrachte ontwerp van rooi- en onteigeningsplan voor
Canadadreef, Zwaluwenlaan en Leibeeklaan (Dekbunders) zal aan een openbaar
onderzoek onderworpen worden, waarna het opnieuw aan de gemeenteraad zal
voorgelegd worden.
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Vaststelling nieuwe waterlopenkaart n.a.v. de interne
staatshervorming – doorbraak 63 ‘Waterbeleid en –beheer’
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende de principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013
betreffende de aanpassing van de wet op de onbevaarbare waterlopen waarbij de
criteria voor klassering van niet-geklasseerde waterlopen uitgebreid worden en
waarbij de mogelijkheid wordt gecreëerd om waterlopen in een hogere of lagere
categorie in te delen mits akkoord van de betrokken waterbeheerders;
Overwegende dat de gemeenten van de provincie Antwerpen werden uitgenodigd
voor de infosessie op 20 februari 2013 rond de implementering van Doorbraak 63
‘Waterbeleid en –beheer’ van het Witboek Interne Staatshervorming, goedgekeurd
bij besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011, door het schrijven van 1
februari 2013 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten (VVSG), de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen
(VVPW) en de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP);
Overwegende dat op de infosessie werd meegedeeld dat de Vlaamse minister,
bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, Joke Schauvliege een plan van
aanpak voor de herinschaling van de onbevaarbare waterlopen op 21 december 2012
heeft voorgelegd aan de Vlaamse Regering; dat zij daarbij heeft aangegeven dat de
voorgestelde
aanpak
mogelijkheden
biedt
inzake
efficiëntieverhoging,

vereenvoudiging, optimalisatie van de inzet van deskundigheid en de ervaring en het
behoud van de betrokkenheid van de lokale actoren;
Overwegende dat dit plan van aanpak werd uitgeschreven in een draaiboek door de
VMM in samenwerking met de VVSG, VVPW en VVP en hierin volgende
mogelijkheden zijn voorzien voor de herinschaling van de onbevaarbare waterlopen:
 Oud- en niet-geklasseerde waterlopen:
o Oud geklasseerde waterlopen worden sowieso administratief afgeschaft;
o Mogelijkheid tot opwaardering tot een geklasseerde waterloop wanneer
van belang voor het watersysteem;
o Mogelijkheid tot behouden als (polder)gracht (tenzij bedding niet meer
aanwezig is);
 2e en 3e categorie waterlopen:
o Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, provincie en desgewenst
polder/watering;
o Herklassering van 3° naar 2° categorie;
o Herklassering van 2° naar 3° categorie voor waterlopen gelegen binnen
grenzen betrokken gemeente;
o Uitbreiding polders/wateringen (binnen deelbekken);
o Behoud huidige situatie;
 1e en 2e categorie waterlopen:
o Voorstellen voor herklassering in functie van verhoogde efficiëntie beheer;
Overwegende dat op de infosessie werd aangekondigd dat de provincie Antwerpen
per gemeente een overleg zal organiseren om in detail alle waterlopen en grachten
op het grondgebied van de gemeente te bespreken; dat dit overleg met de provincie
Antwerpen, de gemeente Herenthout en de rioolbeheerder PIDPA-HIDRORIO
plaatsvond op 10 april 2013;
Overwegende dat dit overleg heeft geresulteerd in een nieuwe waterlopenkaart met
de herinschaling van de waterlopen voor Herenthout;
Overwegende dat van de provincieraad, gemeenteraad en de besturen van de
betrokken polders en wateringen een formalisatie van de gemaakte afspraken wordt
verwacht tegen oktober 2013; dat de provincie Antwerpen deze beslissingen
gebundeld overmaakt aan de VMM waarna deze gebundeld worden voor Vlaanderen
en bezorgd worden aan de minister;
Overwegende dat volgende waterlopen van 3e categorie worden gerangschikt als
waterlopen 2° categorie:
Naam waterloop
Detailgegevens
Bevelse Beek
A.7.07, VHAG 8673
Oosterhovenloop
A.7.10.22, VHAG 9298
Dorenstraatloop
A.7.10.1, VHAG 9321
Maasloop
A.7.09, VHAG 8537
Volgende geklasseerde waterlopen worden gedeklasseerd:
Naam waterloop
Detailgegevens
Voorstel
Oosterhovenloop
3de
cat,
A.7.10.22, Het meest stroomopwaartse stuk
VHAG 9298
langs De Bist en Heikant (+/300m) is baangracht => weg uit
VHA
Volgende niet- en oud geklasseerde waterlopen worden geklasseerd naar 2 e of 3e
categorie, aangeduid als een gracht met light-statuut of als gracht in de Vlaams
Hydrografische Atlas behouden. De waterlopen van de Oude Atlas worden hierbij ook
administratief afgeschaft:
Nummer/naam
Ligging
Argumenten
Voorst
waterloop
el
Hakenloop
(niet Tussen Krekelbeek en Verbinding van twee 2de cat
geklasseerd,
VHAG Bevelse Beek
waterlopen van 2de cat
8715) + eerste stuk
(+/- 70m) van OA 11
(HET_11, Hakenloop)
OA
10
(HET_10, Vanaf ten westen van Opvang van veel water 2de cat
Bouwelse
Loop)
/ de
Herenthoutse van de velden

waterloop
zonder
naam
(niet
geklasseerd,
VHAG
8611),
wordt
“Bouwelse Loop”
OA
10
(HET_10,
Bouwelse Loop)

Moerloop
(niet
geklasseerd,
VHAG
8597)
/
OA
8
(HET_08, Moerloop)
Moerloop
(niet
geklasseerd,
VHAG
8597)
/
OA
8
(HET_08, Moerloop)
OA 14 (HET_X_14,
Hovenloop) + nieuwe
stukjes waterloop in
de VHA
OA 13 (HET_X_13,
Veebaanloop)

Otterloop
(niet
geklasseerd,
VHAG
8575)
/
OA
3
(HET_03, Otterloop)
Otterloop
(niet
geklasseerd,
VHAG
8575)
/
OA
3
(HET_03, Otterloop)
32
(NIJ_X_32,
Wittegrachtenloop)

Steenweg tot aan de
Krekelbeek

Vanaf de grens met
Grobbendonk,
+/280m
stroomwaarts
vanaf
de
Bouwelse
Loop
(zie
boven)/Herenthoutse
Steenweg
De afwaartse +/- 900m
van de bypass van de
Krekelbeek

Beheer
door
aangelanden volstaat

2de cat

Bypass van Krekelbeek
(2de cat), neemt veel
water op

2de cat

De
opwaartse
+/170m van de bypass
van de Krekelbeek

Bestaat nog maar staat
vaak
droog,
beheer
door
aangelanden
volstaat
Belangrijk in het kader
van (latere) rioleringswerken
voor
Oosterhoven
(afvoer
RWA)
Wordt
nu
door
gemeente onderhouden
en wordt belangrijk bij
heraanleg
van
de
Herentalse Steenweg
Dit
deel
is
watervoerend

Gracht

Twee
takken
vanaf
Oosterhoven
en
Heikant
naar
de
noordelijke weggracht
van Heikant
Tussen de Herentalse
Steenweg en Heikant

Vanaf de Binnenstraat
tot aan de Maasloop

Lightstatuut

Lightstatuut

2de cat

Meest stroomopwaartse
+/- 540m vanaf de
Binnenstraat

Lightstatuut

Tussen
de
Nijlense
Steenweg
en
de
Bevelse Beek

Lightstatuut

Mogelijk
toekomstig
belang
bij
(latere)
rioleringswerken
voor
de Nijlense Steenweg
(afvoer van RWA)
worden geschrapt uit de

Volgende niet-geklasseerde waterlopen
Vlaams
Hydrografische Atlas:
Nummer/naam
Argumenten
Waterloop zonder naam (niet geklasseerd, VHAG 9216)
Bestaat niet meer.
Waterloop zonder naam (niet geklasseerd, VHAG 9304)
Bestaat niet meer.
Dorenstraatloop (niet geklasseerd, VHAG 9321)
Is een baangracht.
Waterloop zonder naam (niet geklasseerd, VHAG 9339)
Bestaat niet meer.
Waterloop zonder naam (niet geklasseerd, VHAG 8829)
Bestaat niet meer.
Bevelse Beek (niet geklasseerd, VHAG 8673)
Bestaat niet meer.
Ook volgende waterlopen van de oude atlas worden administratief afgeschaft:
Nummer/naam
Argumenten
water-loop van oude
atlas
1 (HET_01, Wimp)
Is de oude bedding van de Wimp (1ste cat, A.7.10, VHAG
8507).
2 (HET_02, Maesloop)
Is nu grotendeels de Maasloop (3de cat, A.7.09, VHAG

3 (HET_03, Otterloop)
4
(HET_04,
Dorenstraatloop)
5 (HET_05, Leyloop)
6
(HET_06,
Oosterhovenloop)
7
(HET_07,
Stapkensloop)

8 (HET_08, Moerloop)

9
(HET_09,
Beek)

Zelsche

10 (HET_10, Bouwelse
Loop)
11
(HET_11,
Hakenloop)

12
(HET_12,
Gordineloop)

8537). Het overige deel van OA 2 bestaat niet meer.
Het meest stroomopwaartse stuk (+/- 70m) ligt
ingebuisd.
Is nu de Dorenstraatloop (3de cat, A.7.10.1, VHAG 9321)
en de vroegere bedding/bochtjes bestaan niet meer.
Is de oude bedding van de Leibeek (2de cat, A.7.11, VHAG
9208 en A.7.11.1, VHAG 9234).
Is bij de ruilverkaveling verlegd naar de Oosterhovenloop
(3de cat, A.7.10.22, VHAG 9298). De oude bedding
bestaat dus niet meer.
Is grotendeels de oude bedding van de Stapkensloop (2 de
cat, A.7.10.2, VHAG 9153) en die bestaat niet meer. Ook
het stroomopwaartse deel over Heikant naar de Hoge weg
bestaat niet meer.
Is nu grotendeel de Moerloop (niet geklasseerd, VHAG
8597) en dit deel (bypass van de Krekelbeek (2 de cat,
A.8.08, VHAG 8555)) wordt 2de cat en deels een gracht.
Het stroomopwaartse stuk vanaf de Krekelbeek
(pompstation) bestaat niet meer.
Is nu grotendeels de Krekelbeek (2de cat, A.8.08, VHAG
8555) en het overige deel op de grens met Grobbendonk
(industrieterrein Klein-Gent bestaat niet meer.
Is nu deels de Krekelbeek (2de cat, A.8.08, VHAG 8555).
Is nu grotendeels de Hakenloop (niet geklasseerd, VHAG
8715) en dit wordt 2de cat. Het stroomafwaartse stukje
bestaat niet meer.
Is nu deels de Bevelse Beek (3de cat, A.7.07, VHAG 8673)
en het meest opwaartse stukje (+/- 60m) bestaat niet
meer.
Is nu deels baangracht of ligt anders.

14
(HET_X_14,
Hovenloop)
15
(HET_X_15, Is volledig een baangracht langs de Bouwelse Steenweg.
Dorploop)
Overwegende dat het onder meer omwille van budgettaire redenen voor de
gemeente en de provincie aangewezen is dat voor de aanpassing van de wet, een
principebeslissing genomen wordt;
Overwegende dat er nog geen goedgekeurde definitie voor het ‘light-statuut’ is; dat
zolang de precieze inhoud van het ‘light-statuut’ niet gekend is en niet door de
Vlaamse regering werd goedgekeurd, de onbevaarbare waterloop zijn huidige statuut
behoudt;
Overwegende dat de heren Ben Verhaegen en Stijn Raeymaekers, raadsleden, hun
bezorgdheid uitdrukken over het onderhoud van deze waterlopen na overdracht aan
de provincie;
Gelet op het antwoord van de heer Herman Dom, schepen, dat de provincie zijn
organisatie heeft aangepast om het beheer van de waterlopen aan te kunnen; dat
indien een tussenkomende partij nodig zou zijn - de gemeente of een derde
aannemer – de kosten aan de gemeente zullen vergoed worden;
Gelet op het voorstel van de voornoemde raadsleden om deze garantie in de
beslissing op te nemen;
Overwegende dat de verplichting van de beheerder tot onderhoud van de waterlopen
die men onder zijn beheer heeft is opgenomen in de wet van 28 december 1967 op
de onbevaarbare waterlopen;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen.

Art 2. De onbevaarbare waterlopen waaraan een light-statuut wordt toegekend
enkel goed te keuren onder voorbehoud van de beslissing van de exacte definitie van
het light-statuut. In afwachting wordt de huidige categorie behouden.
Art 3. Onderhavige beslissing voor kennisname en verder gevolg over te maken aan
de Provincie Antwerpen – dienst integraal waterbeleid te Antwerpen.
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Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van de opdracht Buitengewoon onderhoud wegen 2013
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere
wijzigingen, in het bijzonder artikel 24;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 5, § 2;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van
27 mei 2013 betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht
“Buitengewoon onderhoud wegen 2013” aan Antea Belgium nv, Posthofbrug 10 te
2600 Antwerpen;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek met nr.
226249 werd opgesteld door de ontwerper, Antea Belgium nv, Posthofbrug 10 te
2600 Antwerpen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 186.776,85 +
€ 39.223,14 (21% btw) = € 225.999,99;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open
aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013,
op budgetcode 0200-00/22400007/IE-1 (actie GBB-CBS) van de buitengewone
dienst en dat de financiering gebeurt met eigen middelen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 226249 en
de raming voor de opdracht “Buitengewoon onderhoud wegen 2013”, opgesteld door
de ontwerper, Antea Belgium nv, Posthofbrug 10 te 2600 Antwerpen. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 186.776,85 + € 39.223,14 (21% btw) = € 225.999,99.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Art. 3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op
nationaal niveau.
Art. 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op
budgetcode 0200-00/22400007/IE-1 (actie GBB-CBS) van de buitengewone dienst.
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Verlenging projectvereniging ‘Kempens Karakter’ en goedkeuring
statuten
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van onze gemeenteraad van 26 november 2007 houdende de
oprichting van de projectvereniging ‘Kempens Karakter’ voor de periode 2008 tot en

met 2013 en de goedkeuring van de statuten, gewijzigd bij beslissingen van 2
februari 2009 en 27 september 2010;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 24 oktober 2008 van de
aanvraag voor het sluiten van een cultureel-erfgoedconvenant voor de beleidsperiode
2009 – 2014;
Overwegende dat de projectvereniging, behoudens verlenging, volgend jaar afloopt;
Gelet op de wens van alle betrokken partijen om een nieuwe erfgoedconvenant met
de Vlaamse Regering af te sluiten voor de periode 2014 tot en met 2019 om zo het
cultureel-erfgoedbeleid dat tot op heden werd uitgewerkt, verder te zetten;
Gelet op de ‘regioscreening’ in het kader van het Witboek Interne Staatshervorming,
dat het rationaliseren van het aantal gemeentelijke samenwerkingsverbanden
promoot;
Overwegende dat de overeenkomst met de toeristische cluster ‘Het Groene Neteland’
op het einde van dit jaar afloopt;
Gelet op het gewijzigd provinciaal subsidiebeleid ten aanzien van de bibliotheken;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de projectvereniging Kempens
Karakter d.d. 3 oktober 2013 houdende goedkeuring van de gewijzigde statuten;
Overwegende dat de wijziging van de statuten o.m. werd ingegeven door:
De toetreding van de gemeenten Heist-op-den-Berg, Hulshout en Putte met
ingang van 1 januari 2014;
De uitbreiding van de doelstelling van de projectvereniging met een
deelwerking toerisme en een deelwerking bibliotheek;
Gelet op het ontwerp van gewijzigde statuten, dat zich in het dossier bevindt;
Gelet op het ontwerp van huishoudelijk reglement, dat zich in het dossier bevindt;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. In te stemmen met de verlenging van de projectvereniging Kempens
Karakter voor de periode van 2014 tot en met 2019 en het afsluiten van een nieuwe
erfgoedconvenant met de Vlaamse Regering voor de beleidsperiode 2015 – 2020.
Art. 2. Het hiernavolgend gewijzigd ontwerp van statuten van de projectvereniging
‘Kempens Karakter’ goed te keuren:
“HOOFDSTUK 1: NAAM, ZETEL, DOELSTELLINGEN EN DUUR
Artikel 1 - Naam van de projectvereniging
De projectvereniging wordt genoemd “Kempens Karakter”. De leden van de
projectvereniging zijn de gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg,
Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar. De
projectvereniging werd op 16 november 2007 opgericht door de gemeenten
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar. In 2011 traden
de gemeenten Berlaar en Lier toe. Vanaf 1 januari 2014 maken ook de gemeenten
Heist-op-den-Berg, Hulshout en Putte deel uit van de projectvereniging.
De projectvereniging is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en door deze statuten.
Artikel 2 - Zetel van de projectvereniging
De
zetel
van
de
vereniging
is
gevestigd
te
Herentals:
p/a Fundatiehuis, Begijnhof 27, 2200 Herentals
Artikel 3 - Doel van de projectvereniging
De projectvereniging wil in de aangesloten gemeenten een werking uitbouwen rond
erfgoed, toerisme en lokaal cultuurbeleid. Hierbij wordt in de eerste plaats gefocust
op drie deelwerkingen: cultureel erfgoed, toerisme en bibliotheekwezen.
De deelwerking cultureel erfgoed wil een lokaal cultureel-erfgoedbeleid uitwerken
binnen de gebiedsomschrijving van de projectvereniging. Daarbij wordt onder meer
ingezet op:
-het afsluiten van een cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap
-de realisatie van cultureel-erfgoedprojecten, inclusief het voorbereiden en indienen
van eventuele subsidieaanvragen in dit verband
-de zorg voor en de ontsluiting van lokaal cultureel erfgoed, vanuit een integrale en
geïntegreerde visie
-de ontwikkeling van kennis en expertise binnen het lokale cultureel-erfgoedveld en
de uitwisseling ervan
-de ontwikkeling en uitwisseling van geïntegreerde cultureel-erfgoedpraktijken
-het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor cultureel erfgoed

-ondersteuning van lokale cultureel-erfgoedactoren
De deelwerking toerisme wil een toeristisch beleid uitwerken binnen de
gebiedsomschrijving van de projectvereniging. Daarbij wordt onder meer ingezet op:
-de ontwikkeling van een toeristische profiel binnen de toeristische regio Antwerpse
Kempen
-de realisatie van toeristische projecten, inclusief het voorbereiden en indienen van
eventuele subsidieaanvragen in dit verband
-de ontwikkeling en versterking van het toeristisch aanbod
-de communicatie over het toeristisch aanbod
-de ondersteuning van de lokale actoren op vlak van toerisme
-het bevorderen van toeristische samenwerking en de uitwisseling van expertise
De deelwerking bibliotheekwezen wil een streekgericht bibliotheekbeleid bevorderen
binnen de gebiedsomschrijving van de projectverening. Daarbij wordt onder meer
ingezet op:
-het opzetten van gezamenlijke projecten, inclusief het voorbereiden en indienen van
eventuele subsidieaanvragen in dit verband
-het bevorderen van samenwerking tussen de openbare bibliotheken en de
uitwisseling van expertise
-het bevorderen van afstemming tussen de openbare bibliotheken op vlak van
collectie en publiekswerking
Artikel 4 - Duur van de projectvereniging
§ 1. De projectvereniging werd op 16 november 2007 opgericht voor de periode
2008-2013. De projectvereniging wordt verlengd voor de periode 2014 tot en met
2019. Tijdens die periode is geen uittreding mogelijk.
§ 2. De projectvereniging kan opeenvolgende keren voor het verstrijken van de
termijn opnieuw verlengd worden voor een periode van maximum 6 jaar indien dit
de unanieme wil is van de deelnemende gemeenten. Tijdens die periode is geen
uittreding mogelijk.
HOOFDSTUK 2: BESTUUR VAN DE VERENIGING
Artikel 5 - Bestuur van de vereniging
§ 1. De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden
benoemd worden door de deelnemende gemeenten. Voor alle leden van de raad van
bestuur wordt ook een vaste plaatsvervanger aangeduid.
§ 2. Deze raad van bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van
beslissingen die kaderen binnen het doel van de vereniging.
Het mandaat van bestuurder wordt beëindigd indien de respectievelijke raad die hij
vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn
vervanger aanduidt.
Artikel 6 - Samenstelling raad van bestuur
§ 1. De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met
raadgevende stem.
§ 2. Elke gemeenteraad vaardigt één stemgerechtigd lid af naar de raad van bestuur,
zijnde een gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan de verkozenen deel
uitmaken van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld zijn als
voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De voorzitter
wordt gekozen uit de stemgerechtigde leden.
Elk stemgerechtigd lid beschikt over slechts één stem.
§ 3. Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan, als lid met
raadgevende stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende
gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van
het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
§ 4. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder van de
projectvereniging en verschillende ambten, functies en mandaten zoals bepaald in
artikel 48 en 51 van het decreet van 6 juli 2001.
§ 5. De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar
zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat of tot het
ogenblik van de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
Artikel 7 - Werkingsmodaliteiten
De raad van bestuur maakt een huishoudelijk reglement op waarin de
werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur worden vastgelegd. Dat huishoudelijk

reglement kan worden gewijzigd bij eenvoudige beslissing van stemgerechtigde
leden van de raad van bestuur.
Artikel 8 - Vergaderingen raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar. De uitnodigingen
worden minstens 8 dagen vooraf verstuurd, vergezeld van een agenda.
Om rechtsgeldig te beslissen moet de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig
zijn.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 9 - Presentiegeld
De leden van de raad van bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen.
Artikel 10 - Ondersteuning raad van bestuur
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur, stuurgroepen, werkgroepen of
adviesgroepen oprichten om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te
bereiden en kan specifieke opdrachten uitbesteden aan derden.
De bepalingen met betrekking tot samenstelling en werkwijze van het dagelijks
bestuur, de stuurgroepen, de werkgroepen en de adviesgroepen worden door de
raad van bestuur vastgelegd in haar huishoudelijk reglement.
Artikel 11 - Verslaggeving aan de gemeenteraden
§ 1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De notulen van
de vergaderingen en de bijhorende documenten worden, maximaal één maand na de
vergadering, ter inzage gelegd van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van
alle aangesloten gemeenten.
§ 2. De raad van bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag
en het verslag van de accountant jaarlijks, voor eind mei, voor aan de
gemeenteraden.
HOOFDSTUK 3: FINANCIEEL BEHEER
Artikel 12 - Begroting en rekeningen
§ 1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de
boekhouding van de ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de
overheid uitvaardigt m.b.t. de boekhoudkundige verrichtingen.
§ 2. De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 31
maart na het verstreken boekjaar. De raad van bestuur legt de jaarrekening samen
met het verslag van de accountant en het activiteitenverslag ter goedkeuring voor
aan de colleges van burgemeester en schepenen van de deelnemende gemeenten.
De begroting wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur uiterlijk op 31 december
van het jaar dat voorafgaat.
Artikel 13 - Financiering
De gemeentebesturen financieren de projectvereniging via een jaarlijkse subsidie die
bestaat uit:
-een financiële bijdrage op basis van het aantal inwoners (voor de deelwerking
cultureel erfgoed);
-een forfaitaire financiële bijdrage (voor de deelwerking cultureel erfgoed);
-een financiële bijdrage op basis van het aantal inwoners (voor de deelwerking
toerisme);
-een forfaitaire financiële bijdrage (voor de deelwerking toerisme).
Elk bestuur betaalt eenzelfde bedrag per inwoner en eenzelfde forfaitaire bedrag.
Beide bedragen worden jaarlijks per deelwerking vastgelegd in een overleg met de
deelnemende gemeenten. De bedragen worden bepaald conform de noden en de te
verwachten kosten van de projectvereniging.
De gemeentebesturen die willen deelnemen aan de projecten binnen de deelwerking
bibliotheekwezen financieren de projectvereniging via een jaarlijkse subsidie. Elk
bestuur voorziet een forfaitair bedrag dat jaarlijks binnen deelwerking wordt
vastgelegd in een overleg met de deelnemende gemeenten.
Artikel 14 - Financiële controle
De raad van bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële
toestand uitvoert en hierover jaarlijks rapporteert.
HOOFDSTUK 4: WIJZIGING STATUTEN, TOETREDING, ONTBINDING
Artikel 15 - Wijziging van de statuten, toetreding
De wijzigingen van de statuten en de aanvaarding van de toetreding van nieuwe
leden behoeven de instemming van twee derden van de deelnemende gemeenten,
op basis van een gemeenteraadsbeslissing.

Artikel 16 - Ontbinding van de vereniging
De vereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van 2/3 van de
bestuurders. De vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan.
Artikel 17 - Bestemming van de activa
In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de
eventuele passiva, overgedragen aan de deelnemende gemeenten in verhouding tot
de betaalde financiële bijdragen.
Bij de ontbinding van de vereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen
worden teruggegeven aan de eigenaars, in zoverre hun rechten daarop kunnen
bewezen worden aan de hand van geschreven overeenkomsten.
Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien gelden de bepalingen van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 31.10.2001).”
Art. 3. Kennis te nemen van het voorgebracht huishoudelijk reglement van de
projectvereniging ‘Kempens Karakter’.
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Aanpassing huishoudelijk reglement Gemeenschapscentrum ‘Ter
Voncke’
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van onze raad van 18 maart 2011 houdende vaststelling van
het huishoudelijk reglement voor het gemeenschapscentrum ‘Ter Voncke’, gewijzigd
bij besluit van onze raad van 28 november 2011;
Overwegende dat wijzigingen wenselijk zijn ingevolge een gewijzigde praktijk,
gewijzigde wetgeving of onduidelijkheden;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van aangepast huishoudelijk reglement;
Gelet op het advies van het Beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum d.d. 17
september 2013;
Gelet op het advies van de Cultuurraad d.d. 2 oktober 2013;
Gelet op het advies van de Jeugdraad d.d. 1 oktober 2013;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het besluit van onze raad van 28 november 2011 houdende aanpassing
van het huishoudelijk reglement Gemeenschapscentrum ‘Ter Voncke’ wordt
ingetrokken.
Art. 2. Het huishoudelijk reglement voor het Gemeenschapscentrum ‘Ter Voncke’
wordt vastgesteld als volgt:
“Vooraf
Onder huurder wordt verstaan: de natuurlijke persoon, minimum 18 jaar oud, die
optreedt, al of niet namens een vereniging of handelszaak en die bijgevolg hoofdelijk
aansprakelijk is voor de aangegane verbintenis na ondertekening van het contract.
De reservatie houdt in dat de huurder op de hoogte is van alle bepalingen in
onderhavig huishoudelijk reglement en retributiereglement.
Onder verhuurder wordt verstaan: het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door de
centrumbediende die door het College van Burgemeester en Schepenen werd
aangesteld voor de afhandeling van de verhuring, of de tijdelijk aangestelde
vervanger.
Onder contract wordt verstaan: de ondertekende overeenkomst tussen huurder en
verhuurder die de huur of het gebruik van de lokalen van het gemeenschapscentrum
regelt.
Artikel 1: Omschrijving
Het gemeenschapscentrum ‘Ter Voncke’ bestaat uit volgende lokalen:
- Gemeentelijk Ontmoetingscentrum te Vonckstraat 17, verderop afgekort GOC
genoemd.
Het ontmoetingscentrum bestaat uit twee keukens en een modulaire ruimte die per
lokaal (vak) of in zijn totaliteit gehuurd kan worden. Een deel van het GOC, onder
andere de gelagzaal, is het voorwerp van een concessieovereenkomst. De
corresponderende ruimtes kunnen niet gehuurd worden.
- Sint-Gummaruskerk te Vonckstraat 35.
De huurtarieven worden door de gemeenteraad in een retributiereglement
vastgelegd. Afschrift van dit retributiereglement wordt steeds bij onderhavig
huishoudelijk reglement gevoegd.

Artikel 2: Bestemming
De lokalen worden ter verhuring aangeboden voor gemeentelijke en andere
activiteiten die de openbare orde en de goede zeden niet verstoren. Het College van
Burgemeester en Schepenen oordeelt autonoom of bepaalde activiteiten de openbare
orde en de goede zeden niet storen.
Indien de werkelijk georganiseerde activiteit verschilt van dewelke op het contract
wordt vermeld zonder dat hiertoe toestemming door het College van Burgemeester
en Schepenen werd verkregen, wordt de facto het maximale bedrag aangerekend dat
mogelijk is volgens het retributiereglement. In dat geval heeft de burgemeester ook
de bevoegdheid de activiteit met onmiddellijke ingang stil te leggen. Deze bepalingen
zijn eveneens van kracht indien de opgegeven naam van de organisator afwijkt van
de realiteit.
Enkel de lokalen die zijn gestipuleerd in de contractuele overeenkomst, mogen door
de huurder gebruikt worden. Onderverhuur van de lokalen is ten strengste verboden.
Bij de toewijzing van lokalen van het GOC wordt omwille van de modulaire aard van
de ruimte steeds rekening gehouden met eventuele gelijktijdige verhuringen die
reeds zijn vastgelegd. Activiteiten die daar niet mee stroken omwille van te
verwachten geluidsoverlast of omwille van de toegankelijkheid van de lokalen,
kunnen steeds geweigerd worden.
Enkel culturele activiteiten die toegankelijk zijn voor iedereen, kunnen georganiseerd
worden in de Sint-Gummaruskerk. Seculiere trouwplechtigheden zijn toegestaan. Het
College van Burgemeester en Schepenen oordeelt autonoom of de voorwaarden
vervuld zijn.
Om het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum te kunnen huren voor feesten en
recepties, alsook voor bals en fuiven, dienen particulieren die geen inwoner zijn een
aantoonbare band met de gemeente Herenthout te hebben.
Artikel 3: Reservaties
Reservaties gebeuren door de ondertekening van een contract door huurder en
verhuurder. Zij dienen minimaal 7 kalenderdagen voorafgaandelijk aan de activiteit
te gebeuren, tijdens de vastgestelde kantooruren bij de bediende van het centrum.
Indien het activiteiten betreft die aan de goedkeuring van het schepencollege zijn
onderworpen, bedraagt deze minimumperiode 28 kalenderdagen. Contracten worden
opgesteld door de centrumbediende in tweevoud.
Het is mogelijk een optie te nemen op een reservatie, ook telefonisch of via e-mail.
Een optie blijft 14 kalenderdagen geldig en vervalt automatisch indien de optie niet
binnen de gestelde termijn wordt gelicht. Een optie wordt gelicht door de
ondertekening van het huurcontract.
Reservaties zijn mogelijk vanaf 1 januari van het aan de te reserveren datum
voorafgaande jaar. Verenigingen met zetel buiten Herenthout en particulieren die
geen inwoner zijn van de gemeente kunnen pas vanaf 3 maanden vóór de gewenste
datum reserveren of een optie nemen.
Voor bals en fuiven dient steeds een begeleidende evenementenaanvraag te worden
ingediend. De aanvraag wordt in dit geval als een optie beschouwd, waarvan de
geldigheidstermijn pas begint te lopen nadat toestemming voor de organisatie werd
verkregen. Indien geen toestemming wordt verkregen, vervalt de optie onmiddellijk.
De centrumbediende kan ook andere activiteiten op deze manier voorleggen aan het
College van Burgemeester en Schepenen.
Vergaderingen of samenkomsten van verenigingen kunnen houder zijn van een
“vaste datum”. Eenmaal zulks verkregen van het College van Burgemeester en
Schepenen blijft deze datum elk jaar voorbehouden tot opzegging door de
vereniging. Elk jaar dient de vereniging in kwestie nog wel steeds het aantal vakken
te komen reserveren, minimaal 2 weken voor de datum in kwestie. Indien houders
van een vaste datum hier – éénmalig of permanent – van wensen af te zien, dienen
zij minimaal 3 maanden vooraf te annuleren. Bij annulering minder dan 3 maanden
vooraf, wordt deze vaste datum permanent geschrapt. Indien bij overmacht wordt
geannuleerd, vervalt deze bepaling. Onder overmacht dient verstaan: ‘Iedere
onvoorziene gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de huurder, die er de oorzaak
van is dat de geplande activiteit niet kan doorgaan’. De nodige stavingstukken
dienen in dit geval te worden voorgelegd.
Verenigingen die regelmatig lokalen huren, kunnen bij de centrumbediende een
aanvraagformulier bekomen waarmee een aantal reservaties samen en tegelijkertijd

verzocht kunnen worden. De reservatie is pas definitief na ondertekening van de
aanvraag door de centrumbediende. In dat geval wordt er geen contract opgemaakt
en betaalt de vereniging in kwestie na ontvangst van een factuur. Deze verenigingen
kunnen reserveren voor een vergadering tot één dag vooraf. Voor andere activiteiten
blijft de termijn van 7 dagen geldig.
Artikel 4: Waarborg
Bij gebruik van het GOC, wordt voor fuiven een waarborg van 500 euro geëist, en
voor activiteiten georganiseerd door een particulier een waarborg van 50 euro per
gereserveerd vak. Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen ook
voor andere activiteiten in het gemeenschapscentrum een waarborg te vragen.
In deze gevallen is het aangewezen dat de huurder of zijn behoorlijk gemandateerde
vervanger tijdens de manifestatie permanent aanwezig of bereikbaar is.
De waarborg zal worden vrijgegeven nadat werd vastgesteld dat lokalen,
aanhorigheden en uitrusting in de vereiste staat werden achtergelaten en indien er
geen overtredingen van het huishoudelijk reglement werden geconstateerd.
Artikel 5: Sleutels
De sleutel van de lokalen dient door de huurder afgehaald te worden bij de
centrumbediende tijdens de kantooruren van het loket, maximaal één week voor de
huurperiode. Per sleutel is een waarborg verschuldigd van 50 euro.
De huurder is verantwoordelijk voor het afsluiten van de lokalen na afloop van de
activiteit of huurperiode. De buitendeur van het GOC vooraan dient enkel te worden
vergrendeld indien de in concessie gegeven cafetaria gesloten is.
In het GOC is er de mogelijkheid om de binnendeuren te vergrendelen. Daartoe
kunnen bij het loket Vrije Tijd, opnieuw maximaal één week voor de huurperiode,
een bijkomende sleutel en twee hangsloten bekomen worden. Hiervoor is een
bijkomende waarborg verschuldigd van 50 euro.
De waarborgen waarvan sprake worden integraal terugbetaald indien de materialen
binnen één week na het verstrijken van de huurperiode onbeschadigd worden
teruggebracht. Alle waarborgen voor sleutels dienen contant bij de centrumbediende
te worden betaald en weer opgehaald. Huurders ontvangen bij betalingen aan de
centrumbediende steeds een ontvangstbewijs.
Artikel 6: Betaling
Alle betalingen en terugbetalingen van huurgelden en waarborgen (met uitzondering
van de waarborgen voor de sleutels) gebeuren via overschrijving. Indien een
contract werd opgesteld, wordt de verschuldigde som uiterlijk één maand vóór de
geplande activiteit overgemaakt. Reservaties via een aanvraagformulier worden
betaald na ontvangst van een factuur.
Indien de activiteit geannuleerd wordt minder dan drie maanden vóór de voorziene
datum, wordt 25% van de huurprijs aangerekend. Bij annulering meer dan 3
maanden vóór de voorziene datum worden geen kosten aangerekend.
Indien een activiteit wegens overmacht wordt geannuleerd worden eventuele gedane
betalingen integraal terugbetaald. Onder overmacht dient verstaan: ‘Iedere
onvoorziene gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de huurder, die er de oorzaak
van is dat de geplande activiteit niet kan doorgaan’. De nodige stavingstukken
dienen in dit geval te worden voorgelegd.
Artikel 7: Drank en snoepgoed
 Huurders van de Sint-Gummaruskerk kiezen vrij de leverancier van drank en
snoepgoed.
 Alle dranken en snoepgoed die in het GOC worden verbruikt, met uitzondering
van wijnen en aperitieven, dienen via de concessiehouder te worden
aangekocht. Gemalen koffie voor gebruik in de keuken, dient eveneens via de
concessiehouder te worden aangekocht. Wie toch snoep of dranken zelf
meebrengt, betaalt een boete van 250 euro op de totale rekening. Dit bedrag
wordt derhalve opgenomen in het factuur dat door de concessiehouder aan de
huurder wordt overgemaakt.
Dranken en snoepgoed worden door de concessionaris rechtstreeks gefactureerd aan
de huurder. Deze factuur dient door de concessiehouder opgemaakt te worden op
basis van de door de concessiehouder betaalde aankoopprijs, vermeerderd met een
bedrag dat maximaal 15% bedraagt van het factuurbedrag (exclusief BTW). Deze
15% vertegenwoordigt een vergoeding voor de concessiehouder voor het kuisen van

de gehuurde ruimte, het toezicht in lokalen, het plaatsen van de bestelling, het
inventariseren van de verbruikte goederen, enz.
De door de concessionaris aangerekende eenheidsprijzen dienen steeds het voorwerp
te zijn van een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing op activiteiten georganiseerd door het
gemeentebestuur.
Artikel 8: Verantwoordelijkheden en schade
De huurder is volledig verantwoordelijk voor zijn activiteit (inhoud, organisatie,
deelnemers,…) wat betreft burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid, namelijk
schade aan roerende en onroerende goederen, zijnde het gebouw en de uitrusting.
De huurder is ook verantwoordelijk voor alle mogelijke schade die door hem of door
de deelnemers, artiesten of bezoekers tijdens de door hem georganiseerde
manifestaties aangebracht wordt aan de lokalen, aanhorigheden en uitrusting. De
organisator is ook verantwoordelijk voor schade aan gebruikte materialen als die het
gevolg is van onoordeelkundig gebruik en voor eventuele ontbrekende uitrusting na
gebruik.
De huurder kan vóór het evenement de centrumbediende (of concessionaris indien
het een lokaal van het GOC betreft) vragen een summiere plaatsbeschrijving op te
maken in het bijzijn van de huurder. Betreffende plaatsbeschrijving dient door beide
partijen voor kennisname en akkoord te worden ondertekend.
Door de huurder vastgestelde schade bij ingebruikname, evenals door de huurder
veroorzaakte schade, dient onmiddellijk en spontaan te worden gemeld bij de
centrumbediende. Bij schade in het GOC kan ook de concessionaris verwittigd
worden. De huurder mag nooit trachten defecten zelf te herstellen. Na oproeping van
de
huurder
wordt
in
gezamenlijk
overleg
de
schaderaming
en
de
schaderegelingsprocedure vastgesteld.
De gemeente Herenthout kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade van
lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de toegestane activiteiten of van
het toegestane gebruik van lokalen en/of uitrusting.
In het gemeenschapscentrum is er een algemeen rookverbod dat steeds dient
gerespecteerd te worden.
Artikel 9: Versiering en publiciteit
Het is verboden ramen, deuren, muren, vloeren,… te benagelen, te beplakken, te
beschilderen of van enig ander hechtingsmiddel te voorzien. Aankondigingen en
aanplakkingen zijn enkel mogelijk op de daartoe bestemde plaatsen. Affiches in de
toiletruimte zijn steeds verboden.
Versieringen mogen enkel aangebracht worden met toestemming van en na overleg
met de centrumbediende. Grote hoeveelheden confetti zijn verboden.
Ook buiten de lokalen en op de parking is het verboden reclamepanelen, -wagens en
affiches te voorzien, tenzij voorafgaandelijk door de huurder daartoe toestemming
werd verkregen bij het college van burgemeester en schepenen. Toestemming tot
een standplaats voor kramen dient eveneens aangevraagd en verloopt steeds via het
geldende retributiereglement.
De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van de in dit artikel vermelde
bepalingen en voor het afdwingen ervan aan derden. Bij overtredingen, begaan door
de huurder of door derden, wordt een forfaitair bedrag van 150 euro ingehouden van
de waarborg, dan wel bijkomend aangerekend.
Artikel 10: Veiligheid
De vrije toegang tot de lokalen mag op geen enkele wijze verhinderd worden. In- en
uitgangen en nooddeuren mogen tijdens de activiteit slotvast noch versperd zijn.
Noodverlichting mag nooit gedoofd worden.
Blusapparaten mogen niet bedekt worden of ontoegankelijk zijn. De huurder
informeert zich over de werking van deze apparaten. Onnodig of oneigenlijk gebruik
ervan dient vergoed te worden.
Het maximum aantal toegelaten personen in de Sint-Gummaruskerk is 125. In de
volledige modulaire ruimte van het GOC zijn maximaal 600 personen toegelaten.
Artikel 11: Reglementeringen
De huurder dient zich in regel te stellen met alle voorschriften en verplichtingen met
betrekking tot het organiseren van evenementen (vergunningen, verzekeringen,
SABAM, billijke vergoeding,…).

Er werd een klasse 3 milieuvergunning toegekend aan de locaties van het
gemeenschapscentrum. Dit betekent dat er een geluidsniveau geproduceerd mag
worden tot 95 dB(A)LAeq, 15 min. Indien > 85 dB(A)LAeq, 15 min, is de organisatie
in ieder geval verplicht het geluidsniveau gedurende de ganse activiteit te meten en
zichtbaar te stellen voor de persoon die het volume bedient. Het gratis verstrekken
van oordopjes aan het publiek is aanbevolen.
De huurder is verplicht de bepalingen van de politiecodex na te leven. De
voornaamste richtlijnen zijn:
 Verbod op nachtlawaai
 Respecteren van het sluitingsuur
Artikel 12: Opbouw
Indien voor een bepaalde activiteit vooraf de lokalen dienen opgemaakt te worden,
moet gedurende de daarvoor benodigde periode voorafgaand aan de activiteit, de
klaar te zetten ruimte gereserveerd worden aan de gangbare tarieven.
Het is mogelijk de lokalen op te maken zonder de daarvoor benodigde periode te
reserveren indien beide van de volgende voorwaarden vervuld zijn:
- de benodigde periode beslaat enkel het dagdeel net voor de huur;
- de benodigde ruimte is niet gereserveerd tijdens die periode. De huurder dient zich
hiervan te vergewissen bij de centrumbediende op de laatste werkdag voorafgaand
aan de verhuring.
Artikel 13: Afval
Afval mag enkel achtergelaten worden voor zover dit afkomstig is van een activiteit
die in de lokalen van het gemeenschapscentrum werd georganiseerd.
Het afval dient te worden gesorteerd in volgende fracties: restafval, PMD (= PET,
PVC, HDPE-flessen en –flacons, staal- en aluminiumverpakkingen en drankkartons),
papier/karton (gratis), glas (gratis), GFT (gratis, enkel GOC).
Hiertoe worden ter beschikking gesteld:
- Een blauwe container waarin een afvalzak voor PMD kan gehangen worden. Het
betreft de reguliere blauwe zakken die voor de ophaling aan huis in de gemeente
Herenthout worden gebruikt. Zij kunnen ook worden aangekocht op het Loket Vrije
Tijd.
- Een grijze container waarin een restafvalzak kan gehangen worden. Enkel restafval
gedeponeerd in de afvalzakken die aangekocht worden op het Loket Vrije Tijd, wordt
aanvaard.
- Een mand voor papier en karton. Tafelpapier, servietten,… worden niet als papier
aanvaard. Zij dienen gesorteerd als restafval.
- Een glasbak.
In het GOC is er de mogelijkheid om ook GFT-afval te sorteren in de daarvoor
voorziene emmer. Enkel (ongekookt, ongebakken en onverwerkt) afval van groenten
en fruit komt hiervoor in aanmerking.
Indien er meer recipiënten nodig zijn dan standaard voorzien, dient de huurder het
loket hiervan minimaal één week vooraf op de hoogte te brengen.
Bij foutieve sortering wordt de prijs van het aantal restafvalzakken aangerekend,
nodig om het afval in kwijt te raken.
Voor beperkte hoeveelheden restafval die tijdens kleinschalige activiteiten
(bijvoorbeeld vergaderingen) worden geproduceerd, zijn kleine afvalemmertjes
voorzien. In voorkomend geval dient niet telkens een restafvalzak te worden
aangekocht.
Artikel 14: Opruiming en schoonmaak
De gebruiker is verplicht na het einde van de manifestatie of activiteit de gebruikte
lokalen en, indien van toepassing ook tapinstallatie en keuken, in zindelijke en
ordelijke toestand te brengen. Dat betekent:
 Versieringen volledig verwijderen
 Gebruikte ruimtes uitvegen
 Lichten doven
 Ramen en deuren sluiten
Bij gebruik van keuken, toog of materialen in het GOC:
 Togen afkuisen; tafels en stoelen reinigen en stapelen op hun oorspronkelijke
plaats
 Gebruikte toestellen en materialen (glazen, keukengerei,…) reinigen en naar
behoren opbergen

De bij de lokalen horende toiletten dienen eveneens in zindelijke staat te worden
achtergelaten.
Opruimen gebeurt onmiddellijk na het beëindigen van de activiteit en alleszins voor
de start van een niet door de huurder gereserveerde periode.
Als opruiming en schoonmaak niet is gebeurd binnen de vermelde bepalingen,
worden de werken door het gemeentebestuur uitgevoerd en worden de hiermee
gepaard gaande kosten aan de huurder doorgerekend. Daarbij wordt een
forfaitbedrag van 30 euro per begonnen uur per ingezet personeelslid gehanteerd.
Bij de reservatie van de lokalen voor bals en fuiven kan de huurder worden verplicht
de schoonmaak te laten gebeuren door een gespecialiseerde firma. Hiertoe kan ook
door het gemeentebestuur worden besloten na vaststelling van extreme bevuiling na
de activiteit. De hiermee gepaard gaande kosten worden rechtstreeks aan de
huurder doorgerekend. In deze gevallen mag de concessionaris een toeslag op het
factuurbedrag vragen van maximaal 2,5% in plaats van de in artikel 7 gestipuleerde
15%.
De gemeente Herenthout kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor
achtergelaten voorwerpen en materialen.
Voor ontbrekend of beschadigd poetsgerei worden per stuk volgende kosten
aangerekend:
- borstel:
10 euro
- aftrekker:
10 euro
- vuilblik:
5 euro
- handborstel:
5 euro
- sneeuwschop:
50 euro
Artikel 15: Speciale bepalingen bij gebruik van het GOC
Bij afwezigheid van de centrumbediende is de concessionaris het eerste
aanspreekpunt bij vragen of problemen. Deze zal indien nodig contact opnemen met
de centrumbediende of, bij technische problemen, een afgevaardigde van de
gemeentelijke technische dienst.
1. Keukengerei
Keukengerei kan enkel gebruikt worden indien een keuken in het GOC gehuurd
wordt. Het gerei dient steeds minimaal één week voor het gebruik gereserveerd te
worden. Voor ontbrekend of beschadigd gerei worden per stuk volgende kosten
aangerekend:

dienblad hout
ijscoupe
koffiekan
gerei allerlei (broodmes,…)
grote pollepel
soepterrine
inox kom
melkpotje
inox schotel
theeglas
pan
kookpot groot
kookpot
vergiet groot

5 euro
5 euro
15 euro
10 euro
20 euro
10 euro
7,5 euro
3 euro
9 euro
2,5 euro
75 euro
175 euro
75 euro
60 euro

deksel klein
deksel groot
plat bord
diep bord
dessertbord
tas
ondertas
vork
lepel
mes
koffielepel
taartvork
wijnglas
champagneglas

15,0 euro
25,0 euro
4,5 euro
3,0 euro
3,0 euro
3,0 euro
2,5 euro
1,5 euro
1,5 euro
2,0 euro
1,0 euro
1,0 euro
2,0 euro
1,5 euro

2. Meubilair
De huurder mag gebruik maken van het eventueel ter beschikking zijnde meubilair:
tafels, stoelen en podiumelementen. Het meubilair mag niet onbeschermd buiten de
lokalen worden geplaatst. De huurder dient voor de ondertekening van het contract
aan de centrumbediende te melden van welk meubilair zal gebruik gemaakt worden.
3. Tussenwanden
Het GOC is modulair opgebouwd, met verrijdbare schotten tussen de verscheidene
delen. Indien aanpassingen aan de ruimte nodig zijn, gebeurt het wegnemen en het
terugplaatsen van deze schotten door de huurder, onmiddellijk voor en na de
activiteit.

Het verrijden van de wanden dient steeds met twee personen te gebeuren.
4. Inzet security
Voor manifestaties met een verhoogd veiligheidsrisico kan het college van
burgemeester en schepenen de organisatoren verplichten een beroep te doen op een
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken erkende securitydienst pro rata van 4
veiligheidsagenten per manifestatie.
Indien blijkt dat bij de manifestatie toch geen securitydienst aanwezig is, en indien
blijkt dat deze afwezigheid te wijten is aan een initiatief van de organisatoren, brengt
dit automatisch met zich dat de eventuele waarborg niet wordt terugbetaald, en dit
bedrag integraal eigendom wordt van het gemeentebestuur. Supplementair wordt
dan een boete aangerekend van 500 euro.
Artikel 16: Overtredingen
De huurder is verplicht op elk moment vrije toegang te verlenen aan een
afgevaardigde van de gemeente teneinde controle van onderhavig reglement
mogelijk te maken.
Overtredingen worden ter kennis gebracht van het College van Burgemeester en
Schepenen, dat kan beslissen de huurder uit te sluiten van verder gebruik van de
lokalen, voor bepaalde of onbepaalde tijd.
Bij het niet naleven van de in artikel 10 vermelde veiligheidsvoorschriften, wordt
proces-verbaal opgesteld en de activiteit stilgelegd.
De huurder die in gebreke blijft na een schaderegelingsprocedure zal alle toekomstig
verhuur geweigerd worden tot het volledige bedrag van de schadevergoeding betaald
is.
Gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement dienen ter plaatse te worden
beoordeeld door de afgevaardigde van de gemeente en kunnen in geval van
betwisting aan het College van Burgemeester en Schepenen worden voorgelegd.”
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Goedkeuring reglement op het ter beschikking stellen van materieel
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat de gemeente over verschillende materialen beschikt die eveneens
nuttig door verenigingen kunnen gebruikt worden;
Gelet op het besluit van onze gemeenteraad van 26 maart 2012 houdende vestiging
van een retributie op het gebruik van materialen;
Overwegende dat uit de praktijk blijkt dat de retributie slechts zeer geringe
opbrengsten geeft;
Overwegende dat het invorderen en terugbetalen van de waarborgen zeer veel
werklast met zich meebrengt; dat de voordelen dus niet opwegen tegen het nadeel
dat het niet vorderen van een waarborg zou kunnen hebben;
Gelet op het advies van de jeugdraad d.d. 1 oktober 2013;
Gelet op het advies van de cultuurraad d.d. 2 oktober 2013;
Gelet op de vraag van de heer Ben Verhaegen, raadslid, betreffende de vervanging
van materialen bv. een geluidsbegrenzer;
Gelet op het antwoord van de heer Patrick Heremans, schepen, waarbij verwezen
wordt naar grondig onderzoek waaruit is gebleken dat een geschikte technische
oplossing voor onze zalen momenteel niet voorhanden is;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2014 wordt volgend materieel ter beschikking
gesteld:
- Tafels
- Stoelen
- Hoge receptietafels (zonder tafelkleden)
- Tentoonstellingspanelen
- Podiumelementen
- Nadars
- Vlaggenmasten
- Vlaggen
- Muziekinstallatie
- Herbruikbare bekers
- Tenten

Artikel 2. Het materieel wordt enkel ter beschikking gesteld aan verenigingen die
aangesloten zijn bij of erkend zijn door een Herenthoutse adviesraad, en aan de
Herenthoutse adviesraden en de diensten van het lokaal bestuur.
Andere gemeentebesturen kunnen gebruik maken van de uitleenmaterialen, maar
kunnen pas vanaf twee maanden voor het gebruik reservaties doen.
Artikel 3. Het materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld.
Artikel 4. § 1. Het gebruik van het materieel veronderstelt dat dit met zorg wordt
behandeld. In het bijzonder dienen de onderdelen van een tent correct en in droge
toestand te worden opgeborgen in de daarvoor voorziene kisten. Enkel voortdurend
regenweer tussen het einde van het gebruik en de overdracht aan de gemeente geldt
als overmacht. In dat geval dient de tent pas net voor de terugbezorging of ophaling
te worden opgeborgen en is het verplicht de gemeentelijke diensten hiervan op de
hoogte te brengen.
§ 2. Bij schade en/of verlies, zullen de bijhorende herstellings- en/of
vervangingskosten worden aangerekend. Daarbij wordt tevens een forfaitbedrag van
30 euro per begonnen uur per ingezet personeelslid gehanteerd.
Artikel 5. Enkel binnen de gemeentegrenzen zal het vervoer van de vermelde
materialen gratis gebeuren door de gemeentelijke diensten.
Artikel 6. Reserveren is enkel mogelijk via het reservatieformulier.
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Aanpassing van het reglement met betrekking tot het plaatsen van
berichten op het gemeentelijk elektronisch infobord
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Overwegende dat onze gemeente beschikt over een elektronisch informatiebord, dat
geplaatst is op de Markt;
Overwegende dat het aanbeveling verdient dat de verenigingen hun activiteiten zo
breed mogelijk bekend maken; dat de website ‘Uit in Vlaanderen’ hiervoor een zeer
geschikt medium is;
Overwegende dat uit de praktijk is gebleken dat verenigingen slechts moeizaam
kunnen bewogen worden hun activiteiten op voormelde website te plaatsen; dat het
plaatsen van activiteiten op deze website er echter kan toe leiden dat de tijdstippen
van de verschillende activiteiten beter op elkaar kunnen afgestemd worden; dat dit
bijgevolg moet aangemoedigd worden;
Overwegende dat een mogelijke aanmoediging erin bestaat de melding van de
activiteiten op de Uit-databank te koppelen aan de plaatsing van de advertentie voor
de activiteit op het elektronisch informatiebord;
Gelet op het voorstel van de heer Ben Verhaegen, raadslid, om een afwijking te
voorzien voor boodschappen van algemeen nut;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeente stelt aan de verenigingen een elektronisch informatiebord
ter beschikking voor de aankondiging van hun activiteiten onder de voorwaarden en
modaliteiten, zoals bepaald in dit reglement.
Art. 2. Op het elektronisch informatiebord kunnen berichten opgenomen worden
over:
1) acute situaties (rampen, verkeersongelukken, wegwerkzaamheden, weerberichten
…);
2) de werking van de gemeentelijke diensten;
3) activiteiten/evenementen georganiseerd door de gemeentelijke diensten of
activiteiten/evenementen waarbij de medewerking van een gemeentelijke dienst
de hoofdzaak uitmaakt;
4) activiteiten/evenementen georganiseerd door verenigingen.
Art. 3. Om in aanmerking te komen voor publicatie op het elektronisch
informatiebord, moeten de activiteiten/evenementen van verenigingen voldoen aan
volgende voorwaarden:
 georganiseerd worden door Herenthoutse verenigingen. Onder ‘Herenthoutse
verenigingen’ dient verstaan te worden verenigingen die hun zetel hebben in
Herenthout of die een plaatselijke werking kunnen aantonen;
 doorgaan op het grondgebied van de gemeente Herenthout;
 voor iedereen toegankelijk zijn;

 geen betrekking hebben op politieke doeleinden;
 geen betrekking hebben op private commerciële doeleinden;
 gepubliceerd zijn door Herenthoutse verenigingen in de UiT-databank
(www.uitdatabank.be). Voor boodschappen van algemeen nut kan het College van
burgemeester en schepenen een uitzondering toestaan.
Art. 4. De verenigingen, die hun activiteiten gepubliceerd wensen te zien op het
berichtenbord, verbinden zich ertoe de volledige gegevens van hun vereniging
(contactpersoon,
bestuurssamenstelling,
activiteitenkalender
…)
aan
het
gemeentebestuur te bezorgen, telkens in de loop van de maand januari.
Art. 5. De te publiceren boodschappen moeten schriftelijk (op papier, via e-mail of
e-loket) aangeleverd worden aan de communicatieambtenaar tenminste 1 maand
voor de gewenste verschijningsdatum.
De ingediende informatie moet zo kort mogelijk verwoord worden. De volledige tekst
op één pagina bestaat maximaal uit 6 regels met elk 15 karakters.
De inhoud van de boodschap kan door de communicatieambtenaar ingekort of
aangepast worden om een optimale leesbaarheid op de borden te garanderen.
Art. 6. Samen met de informatie wordt opgave gedaan van de gewenste
verschijningsdatum en –duur van de informatie.
Berichten worden in principe niet langer dan vier weken, eventueel opsplitsbaar in
verschillende periodes, voor de datum van de activiteit gepubliceerd.
Voor de beschikbare tijd per uur per boodschap wordt door het bestuur rekening
gehouden met de hiërarchische indeling zoals beschreven in artikel 2 van dit
reglement en met het aantal boodschappen dat in een bepaalde week op het
elektronisch informatiebord moet verschijnen.
Art. 7. Indien een overaanbod aan berichten wordt vastgesteld, wordt de voorkeur
gegeven aan verenigingen die eerder relatief minder aan bod kwamen.
Art. 8. De publicatie van een ingediend bericht op het elektronisch informatiebord
mag niet als een verplichting voor de gemeente beschouwd worden.
Het staat het gemeentebestuur vrij berichten te verwijderen in geval van
noodzakelijke meldingen door eigen of andere overheden of bij hoogdringende
omstandigheden.
De communicatieambtenaar beoordeelt vrij – op basis van dit reglement - of, in
welke vorm en voor welke duur de ingediende informatie zal verschijnen.
Bij betwisting beslist het College van burgemeester en schepenen.
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CIPAL. Goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 13 december
2013 en aanduiding vertegenwoordiger algemene vergaderingen
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001
(hierna kortweg ‘DIS’);
Gelet op het Decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse
bepalingen van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking (hierna kortweg ‘het wijzigingsdecreet);
Gelet op de Omzendbrief BB2013/5 van 19 april 2013 betreffende wijzigingen aan
het decreet intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot
het bestuurlijk toezicht en de wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2994,
in het bijzonder met betrekking tot presentiegelden;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging
CIPAL (hierna kortweg ‘CIPAL’);
Gelet op het feit dat de eerstvolgende algemene vergadering van CIPAL plaatsvindt
op 13 december 2013 om 10.30 uur te 2440 Geel, Cipalstraat 1, met volgende
agenda:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2014 met
inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
3. Wijziging van de statuten overeenkomstig het op 11 september 2013 aan de
deelnemers verstuurde ontwerp
4. Machtiging aan de geassocieerde notarissen Alec Benijts & Philippe Colson om
over te gaan tot de coördinatie van de statuten
5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité

6. Rondvraag;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de
agenda van de algemene vergadering;
Overwegende dat de statuten van CIPAL dienen gewijzigd te worden om deze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet;
Gelet op de statuten van CIPAL, zoals laatst gewijzigd op 19 december 2008,
goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 2009;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van CIPAL, goedgekeurd door de Raad
van bestuur van CIPAL in zitting van 10 september 2013 en per aangetekend
schrijven van 11 september 2013 aan de gemeente overgemaakt;
Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging;
Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de
algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad
van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de
beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben
goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op
de algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van de Raad van bestuur van CIPAL;
Gelet op artikel 44 van het DIS, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, waarin bepaald
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen,
Besluit:
Artikel 1. Met eenparigheid van stemmen goedkeuring te hechten aan de agenda
van de algemene vergadering van CIPAL d.d. 13 december 2013:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2014 met
inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
3. Wijziging van de statuten overeenkomstig het op 11 september 2013 aan de
deelnemers verstuurde ontwerp
4. Machtiging aan de geassocieerde notarissen Alec Benijts & Philippe Colson om
over te gaan tot de coördinatie van de statuten
5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
6. Rondvraag.
Artikel 2. Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota het
ontwerp van statutenwijziging van CIPAL, zoals overgemaakt per aangetekend
schrijven van 11 september 2013, met eenparigheid van stemmen goed te keuren.
Artikel 3. Met 15 stemmen tegen 1 stem voor de heer Hugo Cambré mevrouw
Ingrid Verheyen, raadslid, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om
deel te nemen aan de algemene vergadering van CIPAL op 13 december 2013,
alsook aan alle algemene vergaderingen van CIPAL die vanaf het jaar 2014
georganiseerd worden tot en met 31 december 2018.
Artikel 4. Met 14 stemmen tegen 1 stem voor de heer Hugo Cambré en 1 stem voor
de heer Jan Van Dyck de heer Gert Van Dyck, raadslid, aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de
algemene vergadering van CIPAL op 13 december 2013, alsook aan alle algemene
vergaderingen van CIPAL die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met
31 december 2018.
Artikel 5. Met eenparigheid van stemmen de vertegenwoordiger van de gemeente
die zal deelnemen aan de algemene vergadering van CIPAL op 13 december 2013 op
te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavig
raadsbesluit.
Artikel 6. Het College van burgemeester en schepenen te gelasten met de
uitvoering van voormelde beslissing en hiervan onverwijld een afschrift te bezorgen
aan CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel.
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De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, informeert naar de stand van zaken van de
overeenkomst met KFC Herenthout.

De heer Herman Dom, schepen, licht toe dat de gesprekken niet tijdens een
vergadering van het college plaatsvinden. Er zijn op dit moment nog teveel vage
elementen om een beslissing dienaangaande te notuleren. Er is dan ook nog geen
afgewerkt voorstel gedaan aan KFC Herenthout. Het betreft een complexe puzzel
waarin de standpunten van alle betrokken partijen dienen samengelegd te worden.
Zodra er een concrete oplossing is, zal hierover open gecommuniceerd worden. De
huidige houding is bedoeld om te vermijden dat wilde verhalen de ronde gaan doen.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, refereert aan de discussie omtrent de
verplaatsingsvergoedingen die werden toegekend aan de burgemeester. De
arrogantie waarmee met dit onderwerp wordt omgegaan stoort hem, temeer daar er
zelfs niet meer geantwoord wordt op vragen van raadsleden hieromtrent.
De heer Patrick Heremans, schepen, wenst niet mee te gaan in de vraag om het hele
verhaal opnieuw te doen. Het college heeft in deze zaak een standpunt ingenomen
en handhaaft dit.
Raadslid Raeymaekers wijst op de beslissingen die het College heeft genomen i.v.m.
de verkaveling Uilenberg-Heuvelstraat-Schransstraat en vraagt zich hierbij af welk
standpunt de burgemeester heeft ingenomen n.a.v. het bijwonen van de hoorzitting
over het beroep bij de provincie.
De heer Roger Gabriëls, burgemeester, wijst erop dat hij bestuurder is bij Zonnige
Kempen en in die hoedanigheid het dossier in het belang van Zonnige Kempen heeft
verdedigd. De burgemeester was tevens aanwezig als afgevaardigde van de
gemeente.
Volgens het raadslid gaat dit in tegen het standpunt van de gemeente.
Raadslid Verhaegen informeert naar hoe wordt omgegaan met klachten over het
openbaar domein.
De burgemeester antwoordt hierop dat deze ons op verschillende manieren bereiken
en worden opgenomen in de planning van de technische dienst. Ook tijdens het
werkoverleg worden deze besproken.
De heer Hugo Cambré, raadslid, vraagt hoe de kapmachtigingen voor bomen in
Kempenlaan en Boeyendaal in de praktijk zullen uitgevoerd worden.
De burgemeester antwoordt hierop dat de bomen in de Kempenlaan voorlopig niet
gerooid zullen worden. Er wordt rekening gehouden met het standpunt van de
bewoners.
Raadslid Raeymaekers verwijst naar een beslissing van het college i.v.m. het niet
afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Bosgroep Zuiderkempen. De
motivering wijst echter in de richting van een positief antwoord.
De heer Herman Dom, schepen, antwoordt dat het de eerste keer was dat hiervoor
aan de gemeente een vergoeding werd gevraagd terwijl de werken waarover het
gaat hoofdzakelijk plaatsvinden op privaat eigendom.
Het raadslid vindt dit een zeer aanvaardbare motivering doch vraagt om in de
toekomst de motivering op te nemen die tot de beslissing in kwestie leidt.
Tenslotte wijst de voorzitter erop dat de volgende gemeenteraad plaatsvindt op 16
december en zal aanvangen om 19 uur.

