
N-VA Herentals steunt de buurtbewoners van
de wijk Veldhoven in hun verzet tegen de

Fluxys-pijpleiding. Het alternatieve tracé via het
Olens Broek is ook geen optie. Want dat gaat ten
koste van een van de mooiste stukjes natuur uit
onze streek. Voor de N-VA is een derde piste de
enige logische keuze: langs de landbouwgronden
aan Oosterhoven en Rossem en zo naar Olen. Dit
tracé is voor mens en natuur de beste oplossing.
Het spreekt voor zich dat Fluxys de getroffen boe-
ren hiervoor ruimschoots compenseert. 

WOONWIJKEN VERMIJDEN
Dat de buurtbewoners van de Veldhoven geen gasleiding in hun achtertuin willen,
is logisch. Zeker als je weet dat er veiligere alternatieven bestaan. De kans is klein
dat het met de leiding ooit misloopt, maar de veiligheid van de buurt en haar gezin-
nen staat voorop.

LANDBOUWERS COMPENSEREN
Kort samengevat zijn er twee alternatieven: het ene door het natuurgebied Olens
Broek, het andere grotendeels via landbouwgebied. Voor de N-VA ligt de keuze via
landbouwgebied voor de hand. Dit is niet alleen de veiligste optie. Ze vermijdt ook
de verstoring van een prachtig stuk natuur. Dat de getroffen landbouwers in Noor-
derwijk dit niet leuk vinden, is te begrijpen. De getroffen grond brengt tijdelijk min-
der op. Daarom moet Fluxys dit verlies ruimschoots compenseren. Daarover bestaan
trouwens afspraken tussen Fluxys en de landbouworganisaties. 

Met de nodige goede wil ligt een oplossing met respect voor mens, natuur en land-
bouw in het verschiet. Hopelijk kan deze oplossing op de steun van het Herentalse
gemeentebestuur rekenen. 

Liesbeth Homans 
op de rooster!
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Gasleiding Fluxys: niet via Veldhoven of Olens Broek 

V.U. Arnout De Cuyper
Druivenstraat 1
2200 Herentals

N-VA Herentals steunt de 
buurtbewoners van de wijk 

Veldhoven. Het is logisch 
dat de buurt geen gasleiding in

haar achtertuinen wil. 

N-VA scoort goed bij leerlingen Sint-Jozefinstituut

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het Sint-
Jozefinstituut een politiek debat voor de leerlingen
van het 6de jaar. De N-VA werd vertegenwoordigd
door Liers gemeenteraadslid Rik Verwaest. En Rik
deed het goed! Bij de afsluitende stemming over-
tuigde de N-VA meer dan 1/3de van de leerlingen. 

Een pluim voor de leerkrachten van het Sint-Jozef-
instituut voor hun inspanningen om de Herentalse
jeugd wegwijs te maken in de politiek!

Vlaams Parlementslid en fractie-
leidster in de Senaat Liesbeth 
Homans wordt op de rooster 

gelegd door politiek journalist en
Herentalsenaar Guy Tegenbos.

Ook u kunt al uw vragen stellen
aan deze leading lady van de N-VA

Wanneer?
Vrijdag 16 september 
Welkom vanaf 20 uur

Begin 20.30 uur

Waar?
Parochiecentrum Noorderwijk

Ring 27 in Noorderwijk

Meer info?
herentals@n-va.be of 0498 33 51 71

Inkom gratis
Iedereen van harte welkom!

N-VA HERENTALS ONLINE!

In mei lanceerde N-VA Herentals
haar nieuwe website. Alle nieuws
over de N-VA in Herentals vind je

op www.n-va.be/herentals

Zin om mee te doen? Contacteer
ons op herentals@n-va.be



Openbare werken en Herentals … het is geen
goede combinatie.  Ook de voorbije maanden

liep er weer een en ander verkeerd. Enkele ‘leuke’
voorbeelden …

• De Nieuwstraat is pas heraangelegd en toch moet
aan het stadspark een stuk ervan opnieuw open.
Dit om de straat te laten aansluiten op de nieuwe
ingang van het park. De stad was te laat met de
bouwvergunning voor deze nieuwe ingang en kon
dit dus niet tijdens de heraanleg afwerken. Zo weet
het stadsbestuur ook meteen wat het is om maan-
den te moeten wachten op een vergunning. De be-
woners houden er ondertussen de moed in en
spreken alvast over hun … HERnieuwstraat.

• De kasseiwerken in het centrum deden letterlijk
en figuurlijk heel wat stof opwaaien. Gelukkig on-
dernam het stadsbestuur krachtdadig actie: de aan-
nemer kreeg zowaar twee boetes van 100 euro. Op

een project van 1 miljoen euro heeft dit zeker in-
druk gemaakt!

• Ook met de ver-
keerssignalisa-
tie liep er bij de
k a s s e i w e r k e n
een en ander
mis. De grootste
dupe waren de
handelaars van
de Bovenrij. We-
kenlang leek de
Bovenrij wel een
eiland, omgeven
door afgezette
straten. 

• We eindigen positief: het stadsbestuur betrekt alle
wijken rond de Veldhoven bij de evaluatie van de
verkeersremmers in deze straat. Aan alle betrok-
ken bewoners werd gevraagd hoe zij het zelf zien.
En zo hoort het ook! U ziet: als het echt wil, dan
kan het stadsbestuur het wél. 

Openbare werken in 

Herentals: altijd prijs

De verkeersremmers in de 
Veldhoven worden geëvalueerd.

Wekenlang zaten de 
handelaars van de Bovenrij 
op een eiland, omgeven door

afgezette straten. 

Voetgangersverbinding over de Nete is grote aanwinst

Een tijdje terug openden de voetgangersverbindingen onder de Ringlaan en over de Nete. Enthousiaste wan-
delaars Cil, Ans en Piet uit Herentals zijn heel blij: “De verbinding aan de spoorwegbrug is een echt kunst-
werk. Het verbindt het centrum van Herentals met het Olens Broek.  Een grote aanwinst voor de ontsluiting
van de bestaande wandelroutes in dit schitterende natuurgebied!”  

Nu nog de beloofde oeververbinding over de Nete en de
kring is helemaal rond. “Nu N-VA-minister van Toe-
risme Geert Bourgeois alle wandelpaden in onze pro-
vincie beter op elkaar afstemt, smeren we onze benen
beter extra in!” 

“Klein minpunt is dat veel honden niet graag over
de metalen roosters lopen. Gelukkig is onze hond

Choufke geen Sint-Bernard”, lacht Piet.  

Cil en Ans vinden de 
voetgangersverbinding 

een echt kunstwerk.  

OP 11 JULI BEDANKTE DE N-VA ALLE HERENTALSENAREN DIE DE VLAAMSE LEEUW UITHINGEN. 
EN DAT WAREN ER HEEL WAT. HOPELIJK VOLGEND JAAR NOG EENS DUBBEL ZOVEEL!



Babbel met …

Noorderwijks N-VA-lid 
Delphine Rosiers en haar man Roger

Aan de drukke Morhovense-
weg in Noorderwijk wonen 

N-VA-leden Delphine Rosiers en
haar man Roger in een nieuwe wo-
ning. Samen genieten ze van hun
na-jeugd. Ze vertellen een boeiend
verhaal over hun diepe Vlaamse
overtuiging.

Delphine Rosiers: “Mijn ouders heb-
ben nog de kajotters, de KAJ opge-
richt. Ik was op mijn beurt in 1962
oprichtster van het Vlaams Natio-
naal Jeugdverbond. Iets grappigs,
maar toch: we waren allemaal over-
eengekomen om 1 frank in een pot-
teke te steken als we toch een woord
buiten onze eigen taal zouden ge-
bruiken. Er zijn toen in het begin
veel frankskes in dat potteke ge-
raakt (lacht). Ik heb ook in 1968 
‘Leuven Vlaams’ van dichtbij mee-
gemaakt. Goed dat voor die strijd
toen juiste beslissingen genomen
zijn.”

‘DAT DOET DEUGD’
Delphine is mama van 7 kinderen
en ze heeft 13 kleinkinderen. Samen
luisteren ze naar klassieke muziek,
Urbanus, Axl Peleman, Willem Ver-
mandere of lezen ze boeken van
onder anderen Aster Berkhof, Emiel
Van Hemeldonck, Stijn Streuvels,
Ernest Claes, Lode Zielens en 
George van Cauwenbergh, de stads-
gids van Antwerpen. Dankzij die
laatste heeft ze Antwerpen met an-
dere ogen leren zien en van de stad
leren houden. Tweemaal per week
gaan ze zwemmen in het Netepark.
Dat doet deugd.

Ze praten veel over Bart De Wever.
Delphine Rosiers: “Ik heb heel veel
respect voor Bart. Hij blijft altijd po-
sitief, ook als hij aangevallen wordt.
Bart moet vastberaden doorzetten.”

NOORDERWIJK: PRACHTIGE
MENSEN, GOED OM WONEN
Delphine en Roger houden van een
heerlijke keuken. “We bezoeken re-
gelmatig drie Noorderwijkse res-
taurants: het Zuiderhuis, De
Korenaar en De Wingerd. Alle drie
op z’n best. We halen bij onze sym-
pathieke landbouwers in Rossem of
Plassendonk vaak asperges, eieren,
aardappelen of aardbeien. Heerlijk
gewoon.”

“Voor Okra werden we meteen uit-
genodigd door onze buurman Paul.
We zijn lid geworden en we doen
samen onder andere buurtfeesten.
Dat is altijd tof, ook om samen cul-

tuur te beleven. Okra Noorderwijk:
dat zijn allemaal heel vriendelijke
mensen."

MEER DIENSTVERLENING
Gevraagd naar wat haar nauw aan
het hart ligt in Noorderwijk, vertelt
Delphine: “In het najaar gaat de stad
de brede verkeersbelemmering in
onze buurt wegnemen. Vrachtwa-
gens donderen er met veel lawaai
over. De Morkhovenseweg wordt
trouwens ook al maanden gebruikt
door gekke straatracers. Meer lage
verkeersdrempels aanleggen in heel
Noorderwijk zou een veiliger gevoel
geven en houdt de snelheid van de
auto’s automatisch laag.”

“Mooi dat het dorpshuis met een
bib goed functioneert. Graag zou ik
toch iets meer dienstverlening wil-
len, bijvoorbeeld een paar uur per
week, zodat we niet altijd naar He-
rentals centrum moeten. En in onze
buurt loopt het prachtige fiets-
knooppuntennetwerk waarop we
iedere dag als de zon schijnt een ritje
doen. Dat is heel goed voor onze
conditie.”

WENSDROOM
“Onze wensdroom is dat de N-VA
ook in Noorderwijk-Herentals-
Morkhoven verder blijft groeien en
dat onze partij standvastig blijft ver-
der werken aan dit ene doel: een on-
afhankelijk Vlaanderen binnen
Europa”, besluiten de enthousiaste
Delphine en Roger.

Meer lage verkeersdrempels 
aanleggen in heel Noorderwijk

zou een veiliger gevoel geven. 
Dat houdt de snelheid van de 

auto’s automatisch lager.

Okra 
Noorderwijk:

toffe groep met 
allemaal 

sympathieke
mensen!



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

nn  Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

nn  Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.  nn  Ik wens de brochure “Een klare kijk op energie” te ontvangen. 
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N-VA HEEFT KLARE KIJK OP ENERGIE
Uw energiefactuur swingt de pan uit. De toekomstige energie-
bevoorrading moet verzekerd blijven. En het is in Vlaanderen weinig
realistisch om alle energie voor 100 % uit hernieuwbare bronnen te
halen. Daarom ontwikkelde de N-VA een evenwichtige totaalvisie op
energie.

De bevoegdheden rond energie zijn behoorlijk versnipperd. Een
eigen VVlaams energiebeleid met een langetermijnvisie moet 

ervoor zorgen dat we in Vlaanderen eigen accenten kunnen leggen. 

Het mag dan al mooi klinken om onze energie voor honderd 
procent uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2050, in de

praktijk is dit niet realistisch. Groene energie moet oop een door-
dachte manier gestimuleerd worden.

Zuinig en bbewust omspringen met energie is noodzakelijk. De
meest goedkope en groene energie is de energie die niet ver-

bruikt wordt.

De N-VA pleit voor een transparante energiemarkt waarin u vrij
kan kiezen tussen de verschillende energieleveranciers. Energie

moet tte allen tijde betaalbaar blijven, zowel voor u als voor onze 
bedrijven.

Federaal volksvertegenwoordiger 
Bert Wollants en Vlaams Parlementslid 

en fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans
zijn de N-VA-specialisten 
op het vlak van energie.

De N-VA heeft een totaalvisie op

energie. Wenst u onze brochure 

“Een klare kijk op energie”

te bestellen? 

Surf dan naar 

www.n-va.be/energie

of stuur ons onderstaande 

bon terug!

Met genuanceerde voorstellen pleit de N-VA voor een radicale 
hervorming van het energiebeleid. Dat moet energie toegankelijk
en betaalbaar houden voor iedereen.


