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Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 25 januari 2016

De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, formuleert volgende opmerkingen bij het verslag:
In de laatste paragraaf van pagina 3 dient te worden verduidelijkt dat met ‘men’ het college
van burgemeester en schepenen bedoeld wordt.
In de derde paragraaf van pagina 2 dient ter verduidelijking de tekst van de toelichting uit
de ontwerpnotulen opgenomen te worden.
Bij agendapunt 2 dient in de tweede alinea opgenomen te worden dat de voorzitter het
standpunt van het raadslid beaamt dat zijn fractie zijn best heeft gedaan om de vragen bij de
vorige zitting tijdig voor te bereiden.
In de varia dient bij de vraag over het standpunt van de Jeugdraad over het speelplein aan
de Liefkenshoek toegevoegd te worden dat schepen Witvrouwen stelt dat ze haar uitspraak
tijdens de jeugdraad niet zo scherp heeft gesteld.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, heeft bij het agendapunt over de Dekbunders de bedenking
gemaakt dat in de verkaveling Heuvelstraat anders gehandeld werd, namelijk dat er geen
grachten voorzien zijn. Mogelijk is dit te wijten aan het feit dat de percelen hun eigen
oppervlaktewater verwerken. Het raadslid stelt dat dit ook op de Dekbunders mogelijk zou zijn
en wenst dit toegevoegd te zien aan zijn tussenkomst.
Voormelde opmerkingen worden door de raad aangenomen.
De heer Hugo Cambré, raadslid, heeft tijdens de vorige gemeenteraad gevraagd of er overwogen
was om aardgas aan te leggen op de Dekbunders. De burgemeester heeft hierop geantwoord
dat dit technisch zeer moeilijk is en daardoor zeer kostelijk voor de gemeente zou zijn. Hij vraagt
of de concrete kostprijs inmiddels bekend is. De heer Roger Gabriëls, burgemeester, antwoordt
dat er nooit een concreet bedrag genoemd is. Volgens de stelling van Eandis zou dit niet haalbaar
zijn. Het precieze bedrag is niet nagegaan. Dit zal nagevraagd worden.
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
25 januari 2016, 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:
Het verslag van de vergadering van 25 januari 2016 wordt goedgekeurd.
2

Jaarlijkse rapportering klachtenbehandeling

De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, meent dat het reglement, dat goedgekeurd werd in 2007,
aan een evaluatie toe is omdat het niet meer strikt toegepast wordt. Zo dient een
onontvankelijke klacht in principe niet op het college te komen en moet ook een overzicht van
de meldingen opgemaakt worden. Hij vindt het belangrijk dat het college zijn eigen reglement
naleeft.

De heer Jan Van Dyck, raadslid, vraagt om het aangepaste reglement in de volgende zitting te
bespreken.
Mevrouw Ann Willems, voorzitter, zegt toe dat het reglement zal bekeken worden maar dat het
niet reeds de volgende zitting opnieuw zal voorliggen.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder de
artikelen 197 tot 198 aangaande de organisatie van klachtenbehandeling op gemeentelijk
niveau;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2007 houdende goedkeuring van het
reglement voor klachtenbehandeling op gemeentelijk niveau;
Gelet op de verplichting om aan de gemeenteraad te rapporteren over de binnengekomen
klachten;
Gelet op het voorliggende verslag opgemaakt met een overzicht van de klachten en het gevolg
dat daaraan werd gegeven;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit:
Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de binnengekomen klachten
voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.
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Vestiging van een retributie op de deelname aan de Speelpleinwerking

De heer Hugo Cambré, raadslid, vraagt zich af of het verantwoord is om de Speelpleinwerking
aan het Kapelleke te organiseren.
De heer Herman Dom, schepen, meent dat dit op een bepaald deel van de site nog mogelijk is.
Bovendien is het tijdens de SPW ook bouwverlof. Er moet wel voor gezorgd worden dat de delen
waarop werken plaatsvinden, gemeden worden. Mevrouw Tine Witvrouwen, schepen, beaamt
dit en zegt toe dat de werf kan afgeschermd worden.
Raadslid Cambré dringt aan op absolute veiligheid.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 57
§ 3;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 houdende goedkeuring van
de meerjarenplanning 2014-2019 en latere wijzigingen, in het bijzonder de strategische nota bij
het meerjarenplan;
Overwegende dat het aangewezen is om aan de deelnemers aan de speelpleinwerking een
tussenkomst te vragen in de organisatiekosten;
Gelet op de budgetnoodwendigheden van de gemeente;
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
een retributie gevestigd op deelname aan de speelpleinwerking.
Art 2. Het tarief wordt vastgesteld op € 5,00 per begonnen dag.
Art 3. De retributie is verschuldigd door de personen onder wiens gezag de deelnemers aan de
speelpleinwerking zich bevinden in de periode dat zij aan de speelpleinwerking deelnemen.
Art 4. De betaling van de retributie geschiedt na jaarlijkse afrekening. De afrekening gebeurt
op basis van de aanwezigheden van de deelnemers, die door de speelpleinverantwoordelijken
worden genoteerd. Na de zomervakantie ontvangen de deelnemers een factuur met een
overzicht van het aantal deelgenomen dagen.
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Kennisname aanpassingen meerjarenplan en budget 2016 van Welzijnszorg
Kempen
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het feit dat Welzijnszorg Kempen als OCMW-vereniging onderworpen is aan het OCMWdecreet van 19 december 2008;
Gelet op het feit dat Welzijnszorg Kempen dezelfde regelgeving volgt als haar vennoten, namelijk
de 27 OCMW's van het arrondissement Turnhout;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 omtrent de beleids- en
beheerscyclus voor provincies, gemeenten en OCMW's;
Gelet op het feit dat Welzijnszorg Kempen bijgevolg eveneens een meerjarenplan volgens de
regels van de beheers- en beleidscyclus diende op te maken;
Gelet op de omzendbrief van minister Bourgeois BB 2013/6 die stelt dat het meerjarenplan van
de publiekrechtelijke OCMW-vereniging ter kennisgeving moet voorgelegd worden aan de
gemeenteraden van alle deelnemende OCMW's van de vereniging;
Gelet op artikel 17 van de statuten van Welzijnszorg Kempen dat bepaalt dat de algemene
vergadering van de vereniging bevoegd is voor het goedkeuren van het budget en het
meerjarenplan;
Overwegende dat de algemene vergadering van Welzijnszorg Kempen in zitting van 9 december
2015 het meerjarenplan volgens het stramien van de beheers- en beleidscyclus en het budget
2016 met eenparigheid van stemmen goedkeurde;
Overwegende dat de gemeenteraden beschikken over een termijn van 50 dagen om van deze
beslissing kennis te nemen;
Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan en het budget voor 2016 allebei passen
in het oorspronkelijk meerjarenplan;
Gelet op de voorgebrachte toelichting;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit:
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van het meerjarenplan van Welzijnszorg Kempen,
omvattende:
1. Strategische nota (prioritaire doelstellingen)
2. Financiële nota
 Financieel doelstellingenplan M1
 Staat van het financiële evenwicht M2.
Art. 2. De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2016 van Welzijnszorg Kempen,
omvattende:
1. Doelstellingennota
2. Financiële nota
 exploitatiebudget 2016
 investeringsbudget 2016
 liquiditeitenbudget 2016.
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Goedkeuring reglement 'Vestigingspremie voor zelfstandigen'

De heer Jan Van Dyck, raadslid, vraagt wat er gebeurt indien er meer dan 3 aanvragen per jaar
zijn. Hij gaat ervan uit dat de vierde aanvraag als eerste in aanmerking zal genomen worden in
het daaropvolgende budgetjaar.
De heer Maurice Helsen, schepen, bevestigt dit. Het krediet is opgenomen in het financieel
meerjarenplan voor de resterende duur van de legislatuur. Hij stelt dat we gaandeweg ook de
onvolkomenheden in dit reglement zullen leren kennen.
Raadslid Jan Van Dyck vraagt eveneens om het kernwinkelgebied te omschrijven.
Schepen Helsen verwijst dienaangaande naar de collegebeslissing van 30 december 2014,
waarin het kernwinkelgebied wordt omschreven als volgt:
Markt
Botermarkt
Bouwelse Steenweg tot en met huisnummer 3
Molenstraat tot en met de hoeken met de Koestraat en de Leopoldstraat
Vonckstraat tot en met de hoeken met de Leopoldstraat
Jodenstraat tot en met de hoek met de Van Reynegomlaan.
Volgens schepen Helsen is het de bedoeling om de leegstand binnen de afgebakende
handelskerngebied te bestrijden. Nieuwe vestigingen worden niet aangemoedigd indien ze buiten
de kern liggen. Deze kern is vastgelegd binnen de visietekst die werd ontwikkeld. Dit is
gebaseerd op gegevens vanuit de provincie.
Hoewel raadslid Jan Van Dyck de afbakening van het gebied een keuze van de gemeenteraad
vindt, stelt schepen Helsen dat de gekozen afbakening bewust is gebeurd met de bedoeling om
de verspreiding van winkelpanden tegen te gaan. Raadslid Jan Van Dyck stelt voor om het

winkelkerngebied te verruimen bv. in de Molenstraat tot aan de Hazenstraat, op de Bouwelse
Steenweg tot aan de Albertstraat en tot aan het einde van de Vonckstraat.
Raadslid Jan Van Dyck vraagt of een faillissement een geval van overmacht is. Schepen Helsen
meent van niet.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vindt een discrepantie tussen een failliete natuurlijke
persoon en een rechtspersoon: als een natuurlijk persoon failliet gaat, kan de gemeente de
premie terugvorderen; als een bvba failliet gaat is men gewoon schuldeiser. Schepen Helsen
meent dat dit rechtstreeks voortvloeit uit het handelsrecht.
Raadslid Jan Van Dyck dringt erop aan om de gevallen van overmacht nominaal op te noemen.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, vindt dat ook nachtwinkels in aanmerking moeten komen voor
deze premie. Schepen Helsen geeft hiervoor als reden niet de kwalijke reputatie van de
nachtwinkels maar wel dat ervan uitgegaan wordt dat een nachtwinkel niet bijdraagt tot de
synergie met de rest van de handelszaken, waardoor ze buiten het strategisch doel vallen.
Raadslid Verhaegen vindt dat een nachtwinkel evengoed een leegstaand gebouw kan invullen
dan een andere winkel en zelfs bijdraagt tot diversificatie van het aanbod. Schepen Helsen erkent
dat dit langs twee kanten bekeken kan worden en voor het college het ene niet opweegt tegen
het andere.
Raadslid Raeymaekers vraagt hoe het start- en eindpunt van een handelszaak geïnterpreteerd
moet worden. Schepen Helsen definieert dit als het begin van de handelsactiviteit.
Raadslid Raeymaekers vraagt wat er gebeurt indien de handelszaak wordt overgedragen binnen
de drie jaar of wanneer een natuurlijke persoon zijn aandelen binnen een bvba overdraagt. Dan
komt de terugbetaling aan de orde. Schepen Helsen meent dat dit niet het geval is aangezien
de commerciële activiteit niet stopt.
Raadslid Jan Van Dyck vraagt wat er zal gebeuren indien iemand meent dat hij binnen de 2
maanden een winkel zal openen en bijgevolg al een aanvraag doet doch dit niet lukt. Schepen
Helsen meent dat men twee maanden voor de opstart van een handelszaak daar toch al een vrij
goed zicht op heeft. Het is ook niet verplicht om twee maanden voor de opening een aanvraag
te doen.
Raadslid Jan Van Dyck dient een amendement op het reglement in, namelijk het uitbreiden van
het toepassingsgebied van het reglement in Molenstraat tot Hazenstraat, in Vonckstraat tot
Itegemse Steenweg, op Bouwelse Steenweg tot Albertstraat en Jodenstraat tot Van
Reynegomlaan, inclusief Martk en Botermarkt.
Dit voorstel wordt afgewezen met 12 stemmen tegen (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies
Daneels, Wim Van Thielen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Wim Van Looy, Tine Witvrouwen,
Herman Dom, Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems) en 6 stemmen voor (Ben
Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers, Hugo Cambré, Johan Van Herck en Jan Van
Dyck).
Raadslid Ben Verhaegen wenst bij amendement de nachtwinkels uit de uitzonderingen ten halen.
Dit voorstel wordt afgewezen met 12 stemmen tegen (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies
Daneels, Wim Van Thielen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Wim Van Looy, Tine Witvrouwen,
Herman Dom, Patrick Heremans, Roger Gabriëls en Ann Willems), 4 stemmen voor (Ben
Verhaegen, Christine Peeters, Stijn Raeymaekers en Jan Van Dyck) en 2 onthoudingen (Hugo
Cambré en Johan Van Herck).
Vervolgens wordt het reglement ter stemming voorgelegd zoals voorgebracht mits volgende
aanpassingen:
Artikel 6: ‘minimum’ moet ‘maximum’ worden.
Artikel 1: ‘i.c. het college van burgemeester en schepenen’ dient geschrapt te worden
Er dient toegevoegd te worden dat, bij uitputting van het budget binnen een bepaald jaar,
de vierde aanvrager als eerste zal behandeld worden het eerstvolgende budgetjaar.
Namens de fractie Eenheid wordt het stemgedrag als volgt gemotiveerd: twee afgekeurde
amendementen en discripantie in behandeling natuurlijke persoon en rechtspersoon.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2013 houdende goedkeuring van het
beleidsprogramma 2013-2018;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 december 2014
houdende afbakening van een kernwinkelgebied;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 december 2015
houdende bespreking van het ontwerpreglement ‘Vestigingspremie voor zelfstandigen’;
Gelet op het gunstig advies van de raad voor lokale economie van 18 november 2015;
Overwegende dat in het voormelde goedgekeurde beleidsprogramma 2013-2018 onder het luik
economie en handel, beleidsdoelstelling 1: versterken van de de detailhandel in het centrum,
actieplan 1: versterking van de handelsfunctie in het centrum de actie 1: toekennen van een
vestigingspremie is ingeschreven;
Overwegende dat in het door het college van burgemeester en schepenen afgebakende
kernwinkelgebied thans 7 handelspanden leeg staan;
Overwegende dat het nodige krediet is ingeschreven in het goedgekeurde budget 2016 onder
budgetcode A-06.01.02/0500-00/6496-0100/IE-GEEN;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met 12 stemmen voor (Maurice Helsen, Eddy Horemans, Lies Daneels, Wim Van
Thielen, Leo Van Herck, Gert Van Dyck, Wim Van Looy, 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
Jan Van Dyck):
Artikel 1. Een reglement ‘Vestigingspremie voor zelfstandigen’ wordt goedgekeurd als volgt:
"Artikel 1. Het gemeentebestuur van Herenthout kent binnen de perken van de in
het goedgekeurde budget ingeschreven kredieten een premie toe aan ondernemers die starten
binnen de grenzen van het afgebakende kernwinkelgebied.
Artikel 2. De premie wordt toegekend aan ondernemers met een commerciële activiteit, meer
bepaald het uitbaten van een kleinhandels-, detailhandels- of horecazaak, die hun activiteit
vestigen in een leegstaand handelspand binnen het Herenthoutse kernwinkelgebied.
Om in aanmerking te komen voor de premie, moet het handelspand gedurende minimum 1 jaar
leeg staan. De aanvrager bewijst de duur van de leegstand.
Worden beschouwd als ondernemers met een commerciële activiteit:
- personen, onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen;
- vennootschappen met voornoemde kleinhandelsactiviteiten.
Indien de ondernemer zijn activiteit of beroep uitoefent onder de juridische vorm van een
rechtspersoon, wordt de premie toegekend aan de rechtspersoon.
Artikel 3. De premie kan worden aangevraagd door:
- een natuurlijke- of rechtspersoon die aan de hand van een verkoopovereenkomst of
eigendomsbewijs kan aantonen dat hij een leegstaand handelspand bezit of aankoopt om hierin
zelf een handelszaak te vestigen;
- een natuurlijke- of rechtspersoon die aan de hand van een huurovereenkomst kan aantonen
dat hij uitbater wordt van een handelszaak in een door hem gehuurd leegstaand handelspand.
Artikel 4. Komen niet in aanmerking voor het bekomen van de premie:
- beoefenaars van medische, paramedische, vrije of intellectuele beroepen;
beoefenaars van financiële en / of administratieve dienstverlenende beroepen;
kantoorfuncties;
- uitbaters van nachtwinkels, automatenshops, kansspelinrichtingen …;
- bestaande handelszaken binnen het afgebakende kernwinkelgebied die herlokaliseren binnen
het kernwinkelgebied.
Artikel 5. De premie bedraagt 5 000,00 euro.
Artikel 6. Om de premie te kunnen bekomen dient de ondernemer een aanvraag te doen bij het
college van burgemeester en schepenen via het daartoe voorziene aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier kan gedownload op www.herenthout.be, kan aangevraagd worden via
lokale.economie@herenthout.be , of kan bekomen worden op het loket Leven & Ondernemen.
De aanvraag moet ingediend worden maximum twee maanden voor en ten laatste drie maanden
na datum waarop de uitbating van de zaak start gaat.
De aanvraag dient schriftelijk ingediend te worden bij aangetekend schrijven of bij afgifte op het
Loket Leven & Ondernemen tegen ontvangstbewijs.
Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet vergezeld zijn van volgende
stavingsstukken:

- kopie van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
- bewijs van inschrijving bij een sociale verzekeringskas voor een zelfstandig beroep;
- bewijs van verkoops- of huurovereenkomst voor exploitatie in het leegstaande pand;
- kopie van de noodzakelijk vergunningen (stedenbouw, socio-economisch, horeca-uitbating)
voor de exploitatie van de zaak.
De ondernemer moet bereid zijn alle extra informatie over te maken die door het college van
burgemeester en schepenen wordt opgevraagd.
De aanvragen worden volgens datum van ontvangst chronologisch behandeld. Indien het budget
van een bepaald dienstjaar is opgebruikt, wordt de eerstvolgende aanvraag als eerste behandeld
tijdens het daaropvolgende dienstjaar.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over elke individuele aanvraag.
Door het indienen van de aanvraag aanvaardt de ondernemer/handelaar uitdrukkelijk alle
bepalingen en voorwaarden van onderhavig reglement.
Artikel 7. Bij toekenning van de premie verbindt de ondernemer/handelaar zich ertoe om de
commerciële activiteit die aanleiding geeft tot het toekennen van de premie gedurende een
ononderbroken periode van minimum drie jaar uit te oefenen.
In geval van stopzetting van de commerciële activiteit binnen de drie jaren dient de ondernemer
/ handelaar in te stemmen met de terugbetaling van een gedeelte van de premie:
- 75 % van de premie bij stopzetting binnen het 1ste jaar;
- 50 % van de premie bij stopzetting binnen de 2 jaren;
- 25 % van de premie bij het stopzetten binnen de 3 jaren.
De terugbetaling van de premie is verschuldigd na aangetekend schrijven van het college van
burgemeester en schepenen.
De terugbetaling van de premie is niet verschuldigd in geval van:
- langdurige ziekte en daaraan gekoppelde werkonbekwaamheid van de ondernemer;
- overlijden van de ondernemer of meewerkend partner;
- overmacht."
Art. 2. Dit reglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet en treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan.
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Goedkeuring addendum aan de opdracht van diensten met betrekking tot
infrastructuurwerken kruispunt Verbistlaan - Punt - Brannekensstraat
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt naar de precieze gevolgen van dit addendum.
De heer Roger Gabriëls, burgemeester, antwoordt dat dit addendum betrekking heeft op de
aanleg van een wachtbuis door HidroRio maar financieel verandert er niets.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 22 april 2013 houdende goedkeuring
lastvoorwaarden, gunningswijze, raming en de uit te nodigen firma's voor de opdracht
'Heraanleg kruispunt Jodenstraat - Brannekensstraat - Verbistlaan - Punt: aanstellen ontwerper';
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 augustus 2013
betreffende de gunning van de opdracht “Heraanleg kruispunt Jodenstraat - Brannekensstraat
- Verbistlaan - Punt: aanstellen ontwerper” aan IOK, Antwerpseweg 1 te 2240 Geel;
Gelet dat Pidpa-Hidrorio participeert in dit project voor de aanleg van een ‘wachtriolering’ en dat
hiervoor, refererend naar de oorspronkelijke lastvoorwaarden (besteknr. 2013-04-22/1) van de
opdracht “Heraanleg kruispunt Jodenstraat - Brannekensstraat - Verbistlaan - Punt: aanstellen
ontwerper" tussen IOK en de gemeente Herenthout, de contractuele voorwaarden dienen
aangepast als volgt:
 Bij de heraanleg van bovenvermeld kruispunt opteert rioolbeheerder HidroRio ervoor om
een wachtriolering DWA te voorzien voor het her aan te leggen deel onder de Jodenstraat
richting centrum Herenthout. De nodige huisaansluitingen zowel RWA als DWA voor de
vrije percelen langs de Jodenstraat zullen eveneens mee aangelegd worden.
 Aangezien de gemeente Herenthout is toegetreden tot Pidpa-Riolering, voor het beheer
van zijn gemeentelijke rioleringen, treedt Pidpa-Riolering toe aan het bestaand contract.

Met de ondertekening van deze bijakte gaat Pidpa-Riolering akkoord met de bepalingen
vermeld in het bestaande contract.
 Pidpa-Riolering treedt op als mede-opdrachtgever voor de rioleringswerken in het project
'Infrastructuurwerken kruispunt Verbistlaan - Punt - Brannekensstraat'.
 Voor de te leveren prestaties verwijzen wij naar het oorspronkelijke contract met de
gemeente Herenthout. Het dossier is momenteel aanbesteed.
 Ereloon: het ereloon bedraagt 0,82 KVIV, barema I klasse 1 volgens bestaand contract
met de gemeente Herenthout;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het addendum aan de opdracht van diensten met betrekking tot
infrastructuurwerken kruispunt Verbistlaan - Punt - Brannkensstraat in de gemeente Herenthout
wordt goedgekeurd als volgt:
Tussen:
- enerzijds de gemeente Herenthout, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout, vertegenwoordigd
door mevrouw Ann Willems, voorzitter en mevrouw Annick Van Leemput, secretaris, hierna "de
Opdrachtgever"
genoemd,
en IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, vertegenwoordigd door de heer Kris Vreys, directeurvoorzitter
directieteam
hierna
de
"ontwerper"
genoemd,
- anderzijds Pidpa-Riolering, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, vertegenwoordigd door R. Sabo,
directeur-generaal
WORDT OVEREENGEKOMEN
Refererend aan de oorspronkelijke lastvoorwaarden (besteknr. 2013-04-22/1) van de
studieopdracht "Heraanleg kruispunt Verbistlaan- Punt - Brannekensstraat: aanstellen
ontwerper" tussen IOK en de gemeente Herenthout worden de contractuele voorwaarden
aangepast als volgt:
 Bij de heraanleg van bovenvermeld kruispunt opteert rioolbeheerder HidroRio ervoor om
een wachtriolering DWA te voorzien voor het heraan te leggen deel onder de Jodenstraat
richting centrum Herenthout. De nodige huisaansluitingen zowel RWA als DWA voor de
vrije percelen langs de
 Jodenstraat zullen eveneens mee aangelegd worden.
 Aangezien de gemeente Herenthout is toegetreden tot Pidpa-Riolering, voor het beheer
van zijn gemeentelijke rioleringen, treedt Pidpa-Riolering toe aan het bestaand contract.
Met de ondertekening van deze bijakte gaat Pidpa-Riolering akkoord met de bepalingen
vermeld in het bestaande contract.
 Pidpa-Riolering treedt op als mede-opdrachtgever voor de rioleringswerken in het project
'Infrastructuurwerken kruispunt Verbistlaan - Punt - Brannekensstraat'.
 Voor de te leveren prestaties verwijzen wij naar het oorspronkelijke contract met de
gemeente Herenthout. Het dossier is momenteel aanbesteed.
 Ereloon: het ereloon bedraagt 0,82 KVIV, barema I klasse 1 volgens bestaand contract
met de gemeente Herenthout.
7

Aanvaarding schenking kunstwerk Lode Bosmans

De heer Jan Van Dyck, raadslid, vraagt respect voor alle geschonken kunstwerken.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 43, §2 13° lid van het gemeentedecreet over het definitief aanvaarden van
schenkingen en het aanvaarden van legaten;
Overwegende dat de heer Lode Bosmans een kunstwerk wenst te schenken aan de gemeente;
Overwegende dat het te schenken kunstwerk een schilderij is van 80 op 60 centimeter,
“Eenzaam Kempisch Landschap” genaamd;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 februari 2016;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De gemeenteraad aanvaardt de schenking van het schilderij “Eenzaam Kempisch
Landschap” van kunstenaar Lode Bosmans aan de gemeente Herenthout.

8
Varia
De heer Hugo Cambré, raadslid, verwijst naar zijn eerdere vraag of er grasdallen voorzien
kunnen worden in de bermen in de Dekbunders. Hij informeert naar de intentie van het bestuur.
De heer Roger Gabriëls, burgemeester, antwoordt dat hierover nog geen gesprekken werden
gevoerd maar dat er in samenspraak naar oplossingen zal gezocht worden.
Het raadslid dringt erop aan dat er gezocht wordt naar een globale oplossing en niet ‘à la tête
du cliënt’ gewerkt wordt. De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vindt dat de dialoog met PIDPA
zo spoedig mogelijk moet aangevat worden.
De burgemeester haalt aan dat de bedding onder de weg breder is dan de 4,5 meter van de
weg, waarop de heer Gert Van Dyck, raadslid, zich afvraagt of we dan overal waar de weg
smaller is dan 4,5 meter dals naast de weg zullen gelegd worden. Zo’n straten bestaan nu ook
al. Raadslid Cambré meent dat we deze opportuniteit moeten grijpen om dit probleem op te
lossen. Raadslid Raeymaekers vraagt of de gemeente zal investeren in zo’n dals wanneer PIDPA
dit weigert, hetgeen voor hem logisch is. Hij maakt zich geen illusies dat deze dals er zullen
komen.
Toehoorders komen tussen. De voorzitter verplicht de betrokkenen de zaal te verlaten.
Raadslid Raeymaekers verwijst naar de deontologische code voor de raadsleden, waarin staat
dat niemand in de gemeenteraad mag proberen aan mensen iets te verkondigen dat men niet
kan waarmaken. Er is een ereschepen die er mee voor gezorgd heeft dat dit project niet eerder
tot stand is gekomen. Deze persoon heeft onlangs nog gezegd aan de bewoners van de
Dekbunders dat hij in dit dossier zou bemiddelen. Deze vorm van handelen is compleet onder
de gordel. De heer Ben Verhaegen, raadslid, beaamt dat wanneer iemand die geen lid is van de
gemeenteraad zich voordoet als iemand die nog invloed kan uitoefenen, er moet opgetreden
worden.
Raadslid Raeymaekers meent dat iemand de mailadressen van de raadsleden heeft doorgegeven
aan de bewoners van de Dekbunders en kijkt daarvoor in de richting van mevrouw Tine
Witvrouwen, schepen. Zij ontkent dit echter.
Raadslid Cambré vraagt naar een concreet antwoord op zijn vragen over de grasdallen. De
burgemeester meent dat hij een antwoord heeft gegeven en wenst dit niet te herhalen.
Raadslid Raeymaekers vraagt om welke reden en op wiens bevel er begroeiing is weggehaald
langs de Itegemse Steenweg. De burgemeester antwoordt dat het college zulks beslist heeft
omdat de begroeiing daar niet wou groeien. Het raadslid wenst te weten of er eenvormigheid zal
gebracht worden in de haag langs deze baan. De burgemeester antwoordt dat de stukken haag
die wel levend blijven zullen behouden worden. De heer Jan Van Dyck, raadslid verwijst naar de
baan van Bevel naar Kessel waar een haag naast een smal gootje wel overleeft.
Raadslid Raeymaekers wijst op de vermindering van BTW voor werken aan schoolgebouwen. De
heer Patrick Heremans, schepen, nuanceert dit maar bevestigt dat voor infrastructuurwerken
inderdaad kan gerekend worden op een BTW-percentage van 6%. De facturen zullen gescreend
worden en eventueel zal dit gecorrigeerd worden.
Raadslid Raeymaekers herhaalt zijn vraag om de werfverslagen van de omgevingswerken ’t
Kapelleke op het extranet te publiceren en tijdens het college te bespreken. Raadslid Jan Van
Dyck bevestigt deze vraag. De heer Herman Dom, schepen, antwoordt dat het niet gebruikelijk
is de werfverslagen op het college te bespreken. Dit gebeurt enkel indien er een probleem is of
een bijkomende beslissing moet genomen worden. Raadslid Raeymaekers informeert naar het
kappen van een paar inlandse eiken. Schepen Dom antwoordt dat dit vervat is in de vergunning.
Er zullen nog een aantal bomen moeten gekapt worden voor de werfweg.
Raadslid Raeymaekers vraagt een overzicht van de kosten aan de kraan en aan de veegmachine.
Raadslid Verhaegen herinnert aan zijn vraag over de communicatie rond de werken aan de
Bouwelse Steenweg. De burgemeester wijst erop dat in iedere brievenbus een brief gestoken is
omtrent de werken in onze gemeente.
Raadslid Cambré vindt het geen goed plan om de Buitenspeeldag dit jaar te organiseren aan ’t
Kapelleke. Schepen Witvrouwen antwoordt dat het de bedoeling is om een nieuw concept uit te
proberen maar wil eerst de mogelijkheden binnen de werf aftoetsen.

Raadslid Cambré vraagt naar de reden van de verbreding van de toegang tot het park. Schepen
Heremans antwoordt dat dit te maken heeft met de komst van Circus Picollini, dat in het park
zal neerstrijken.
Raadslid Jan Van Dyck herinnert aan zijn vraag om snelheidscontroles te doen uitvoeren in de
kern. De burgemeester antwoordt dat er opdracht gegeven is aan de politie om
snelheidscontroles te doen in de Molenstraat.
Raadslid Jan Van Dyck signaleert dat de zone 30-borden in de Vonckstraat niet werken en dat
het einde van de zone richting Itegemse Steenweg niet wordt aangegeven. Hij wil ook weten
hoe het zit met de voorrangsregeling als men uit de Schoetersstraat komt. Schepen Dom
antwoordt dat de bestuurders in de Vonckstraat voorrang hebben op de bestuurders die uit de
Schoetersstraat komen omdat het voorrangsbord dat in de Vonckstraat staat voorgaat op de
algemene regel van voorrang van rechts.
Raadslid Jan Van Dyck wijst erop dat er nog altijd geen beperking van de parkeertijd is aan de
post. De burgemeester antwoordt dat het bord, samen met andere verkeersborden, besteld is.
Raadslid Jan Van Dyck vindt dat de verhoogde inrichting in de Doornstraat moet aangeduid
worden op het kruispunt maar schepen Dom spreekt dit tegen.
Raadslid Raeymaekers heeft vernomen dat de gemeente Nijlen een tweede maal zou gevraagd
hebben of Herenthout wil deelnemen aan de heraanleg van het fietspad richting Nijlen. De
burgemeester antwoordt echter dat hij geen tweede vraag heeft zien verschijnen.

