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N-VA investeert in Herentalse fietsinfrastructuur
De N-VA zet volop in op veilige fietspaden in Herentals
en vlotte fietsverbindingen voor onze stad. N-VA-minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert de komende
drie jaar maar liefst 1,63 miljoen euro in Herentalse
fietsinfrastructuur. Zo zijn bijvoorbeeld de werken aan
de N13 (de baan tussen Herentals en Grobbendonk) al
aan de gang. Eens afgerond ligt er langs beide kanten
een gloednieuw afgescheiden fietspad.
Provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens maakt dan weer werk
van een fietsostrade tussen Herentals en Balen. Deze vlotte en
veilige snelweg voor fietsers krijgt in Herentals nieuwe bruggen,
onder meer over het Kempens Kanaal en de Kleine Nete. Ter
hoogte van Koulaak staat een fietstunnel gepland. De provincie
is ook gestart met een onderzoek voor een fietsostrade tussen
Herentals en Lier. Zo wordt onze stad nog beter bereikbaar voor
fietsers.
Geweldig nieuws dus voor Herentalse fietsers. Fietsen op de
gewestwegen wordt dankzij deze Vlaamse en provinciale investeringen vlotter en veiliger. Jammer dat het Herentals stadsbestuur niet de kaart trekt van veiliger en aangenamer fietsen in

N-VA-gedeputeerde Luk Lemmens (foto) en minister
Ben Weyts investeren volop in Herentalse fietspaden.
het centrum. Door hobbelige kasseien en het gebrek aan fietspaden is fietsen eerder een risico dan een aangename bezigheid.

Benefietontbijt ten voordele
van dierenwelzijn

Quiz N-VA
Herentals

1 oktober 2017 om 10 uur met gastspreker
minister Ben Weyts in OC Kasterlee (Binnenpad 2)

6 oktober 2017 om
20 uur in Foyer CC ’t
Schaliken (Grote Markt 35)

De N-VA-afdelingen van het arrondissement Turnhout
(Kempen) slaan de handen in elkaar voor een benefietontbijt waarvan de opbrengst
integraal naar Kempense
dierenwelzijnsorganisaties
gaat. Inschrijven bij Yoleen
Van Camp via yoleen.
vancamp@n-va.be of via
0497 0800 71. Prijs: 15 euro
voor volwassenen, 10 euro
voor kindjes onder 12 jaar
en gratis voor kindjes onder
3 jaar. Betaling mag op rekening van N-VA Kasterlee
BE39 7330 1232 7619.

N-VA Herentals organiseert
opnieuw haar algemene kennisquiz, voor gelegenheidsploegen
en professionele quizfanaten.
Deelnemers kunnen rekenen
op een mooi prijzenpakket
en een boeiende quizavond.

Inschrijven:

Yoleen Van Camp via
yoleen.vancamp@n-va.be
0497 0800 71.
Een ploeg mag maximaal 6
personen tellen en betaalt 15
euro inschrijvingsgeld.

Wandeling aan
Lenteheide

Zaterdag 9 september om 14 uur
trekken we er naar jaarlijkse traditie weer op uit voor een wandeling met aansluitend barbecue.

Inschrijven:

herentals@n-va.be
0498 33 51 71.
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Criminaliteit station Herentals blijft aandachtspunt
Voor Herentals is er tussen 2012 en 2015 een stijging
van criminele feiten aan het station van 30 procent
op te tekenen. Recente gevallen van een ingeslagen
raam en een geval van agressie jegens een stationschef en medewerker van Fietspunt lijken toch vooral
aan te geven dat er nog werk aan de winkel blijft.
Kamerlid Yoleen Van Camp vroeg in het parlement cijfers op van
de criminaliteit aan de Kempense stations: “Bekijken we de cijfers
van onze Keizerstede meer in detail, dan zien we vooral een flinke
stijging met een 70 procent van het aantal gevallen van diefstal in
en rond station Herentals. In 2012 werden er nog 20 gevallen van
diefstal geregistreerd, in 2015 waren dat er al 34.
Ook gevallen van aanrandingen en slagen en verwondingen
nemen toe.” Het gevoel van vele Herentalsenaren, namelijk dat de
stationsomgeving geen veilige plek is, wordt door deze cijfers gestaafd. De N-VA vraagt meer controles zodat de pakkans vergroot

en criminelen ontmoedigd worden de stationsbuurt te kiezen als
ontmoetingsplek.

N-VA Herentals geeft kippen mooi pensioen
Kippen in een legbatterij draaien maar 1 jaar mee en worden dan geslacht.
Ze zijn echter nog in topvorm om nog vele jaren lekkere eieren te leggen.
Bovendien helpen deze alleseters ons tuin- en keukenafval te verminderen.
Op 2 mei diende gemeenteraadslid Koen Laureys een voorstel in om kippen van legbatterijen te
adopteren. Ons voorstel geeft de Herentalsenaren jaarlijks de kans deze kippen te verkrijgen via
de gemeente.
Het voorstel werd maar lauw onthaald door het gemeentebestuur. Er wordt verder onderzocht of
een samenwerking met bedrijven, die de kippen kunnen aankopen, mogelijk is. Nochtans is dit
initiatief zeer succesvol in enkele buurgemeenten. N-VA Herentals volgt dit dossier verder op.

Erbarmelijke toestand van onze parken
Herentals heeft nog behoorlijk wat omringende natuur en enkele groene longen die de stad doorkruisen.
Deze plekken zouden voor de inwoners rustgevende speel- en ontspanningsruimtes moeten zijn. Onze
groene longen liggen er echter verwaarloosd bij.
Onze parken zijn dringend aan onderhoud toe. Het
park van Le Paige en tevens arboretum is al jàren
niet meer onder handen genomen. Niet alleen
het park zelf, maar ook de gebouwen met
historische waarde zijn bouwvallig. Kijk
maar naar het kasteel met lekken in het
dak, het bijgebouw “de ijskelder” achteraan in het park en het schamele bruggetje
over het water van de vest. Ze zijn afgepaald en tijdelijk ontoegankelijk wegens
instortingsgevaar. N-VA Herentals heeft
dan ook aan het stadsbestuur gevraagd om
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snel werk te maken van onderhoud en herwaardering. Ook het verwaarloosde Park van Van Hilst
heeft dringend een flinke opknapbeurt nodig.
De Herentalsenaren, bezoekers en de generaties die na ons komen, hebben het recht
te genieten van het groen en cultureel erfgoed dat Herentals huisvest. Het bestuur
heeft de belofte gemaakt de drie parken
nog in 2017 onder handen te nemen. N-VA
Herentals zal er op toezien dat dit correct
en met respect voor ons erfgoed gebeurt.
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Binnenkort ook fietsbieb in Herentals?
Als het van de N-VA afhangt komt er snel een fietsbieb in Herentals. Dat is een uitleenpost waar alle Herentalse gezinnen met kinderen voor een lage prijs een kinderfiets kunnen huren voor een jaar. Gemeenteraadslid Jasmine Tegenbos is zelf mama van drie opgroeiende kinderen en ervaart zelf hoe snel ze hun fietsjes
ontgroeien en een nieuwe kinderfiets kost telkens veel geld. Jasmine bracht het punt op de gemeenteraad en
vernam dat men er ook in Herentals over nadenkt.
De eerste fietsbieb werd dit jaar geopend in Mol en ook Retie en Ravels
volgen. In onze Keizerstede zijn er voorlopig nog geen concrete plannen.
Jasmine Tegenbos stelt daarom voor om er ook bij ons snel werk van te
maken. In zo’n fietsbieb kunnen alle gezinnen met kinderen voor een
20-tal euro per jaar kinderfietsjes in verschillende groottes huren.
Via de fietsbieb kunnen we gezinnen verder lokaal ondersteunen en
het is ook beter voor het milieu, want het stimuleert het hergebruik
van materiaal. Fietsen draagt ook bij aan de sociale participatie en de
gezondheid van het gezin. Alleen maar voordelen dus.
Gemeenteraadslid Jasmine Tegenbos (rechts) stelt voor om
ook in Herentals dringend werk te maken van een fietsbieb.

DE N-VA IS ER VOOR U
Ontbijt in Lille

Moederdagactie

In april organiseerden we ons jaarlijks ontbijt, ditmaal in Lille,
met de collega-afdelingen van Lille, Kasterlee, Herenthout. De
zaal zat weer vol en gastspreker Jürgen Constandt, voorzitter
van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, deelde boeiende inzichten over de sociale zekerheid.

N-VA Herentals was op Moederdag naar goede gewoonte weer
present op de gezellige zondagsmarkt. Onze gele gerbera’s waren
in trek bij mama’s en oma’s.

N-VA Herentals op pad

Dit keer trokken we naar ’t Woud in Noorderwijk. Bewoners
maakten opmerkingen over de wortels van de bomen die de
voetpaden beschadigen. En de speeltuintjes in de buurt zijn
dringend aan vernieuwing toe. We nemen deze info mee naar
het bestuur.

N-VA steunt Kom op tegen Kanker én de asielhondjes
De Kempense asielen kunnen uitkijken naar een appeltje voor
de dorst. Er komt een schenking van 255 kilo hondenbrokken
hun richting uit. De donatie
kadert in een actie van de N-VA
voor ‘Kom op tegen kanker’.
Ministers en parlementsleden
konden daarbij iets veilen dat hun
nauw aan het hart ligt.
Yoleen Van Camp, bestuurslid bij
N-VA Herentals en federaal parlementslid: "Ik heb niet getwijfeld en
mijn hart voor dieren laten spreken.
Ik veilde een wandeling met de
asielhondjes én zette de geschonken
euro’s voor ‘Kom op tegen kanker’
ook om in kilo’s hondenbrokken
voor Kempense asielen.
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“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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