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Vlotter parkeren voor zorgverleners
Zorgverleners die aan huis komen bij hun patiënten hebben het vaak moeilijk om een parkeerplaats te vinden. Zo verliezen ze
veel tijd.
“Met de zorgkaart, de zorgsticker en digitale zorgkaart zullen
zorgverleners voortaan vlotter kunnen parkeren in Herentals,
Noorderwijk en Morkhoven,” zegt schepen van Mobiliteit Yoleen Van Camp. “Winst voor iedereen.”

Wees solidair: ‘deel’ uw oprit of garagepoort
Alle Herentalsenaren kunnen hun steentje bijdragen. “Met een
zorgsticker op je raam of garagepoort geef je aan dat een zorgverlener zich even mag parkeren voor je garage of op je oprit.
De zorgverlener zelf legt zijn zorgkaart achter zijn voorruit. Zo
ben je altijd zeker dat de auto voor je oprit die van een zorgverlener is.” Ook in alle buurgemeenten kan je met de Herentalse
zorgkaart terecht.

Gratis parkeren in het centrum
Dankzij de digitale zorgkaart kunnen zorgverleners voortaan
dan weer twee uur gratis parkeren op de betalende parkings in
het centrum. Alle zorgverleners met een RIZIV-nummer kunnen de digitale zorgkaart aanvragen.

Zorgverlener Inne: “Hopelijk delen veel Herentalsenaren hun oprit of
garagepoort. Hoe minder tijd ik verlies met parkeren, hoe meer tijd voor
mijn patiënten.”

Geïnteresseerd? Vraag dan meteen je zorgkaart of zorgsticker aan via www.herentals.be.

Twee nieuwe gezichten in de gemeenteraad
Met Marnix Verheyen en Marcel De Cuyper komen twee geboren en getogen Herentalsenaren de gemeenteraad vervoegen.
Marnix is onderhoudscoördinator bij
Henco. Zijn vrouw Debby heeft al vele
jaren een winkel in de Zandstraat. Als
geen ander kent Marnix de uitdagingen van de Herentalse middenstand en

horeca. Marcel is gepensioneerd zelfstandig elektrotechnieker en nog actief als
educatief medewerker op de nucleaire
site in Mol-Dessel. Marcel zetelde rond
2000 al enkele jaren als gemeenteraadslid.
Hij staat dus voor zijn terugkeer in de
gemeenteraad.

Marcel De Cuyper
Gemeenteraadslid

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx maart.

We namen helaas afscheid van Jennis
Wagemans en Eva Kerkhof. Jennis wordt
directeur van VBO De Wegwijzer in
zijn eigen Morkhoven. Eva zet een stapje
terug omwille van gezondheidsredenen.
Bedankt voor jullie inzet voor Herentals,
Noorderwijk en Morkhoven!

Marnix Verheyen
Gemeenteraadslid

2

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Stap voor stap naar een groener Herentals

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

3

Zonnedak van 45.000 vierkante meter aan oude Atea-site

De werken duren ongeveer twee jaar. Daarna
biedt het gebouw onderdak aan meer dan 2.000
leerlingen, tal van Herentalse verenigingen, de
politie en het stadsarchief.

Heraanleg historische
grachten aan Le Paige

Op de voormalige Atea-site plant Intervest de bouw van een reusachtig
dak vol zonnepanelen. Het zonnedak wordt maar liefst 45.000 vierkante
meter aan zonnepanelen groot. Een opbrengt die gelijk staat aan meer
dan één windmolen. Zo helpen ze de klimaatambities van Herentals.

Goed nieuws van onze schepen van Erfgoed Stefan Verraedt. De
historische stadsgrachten rond Kasteel Le Paige en het koesthuis
worden in ere hersteld. Met dank aan een subsidie van 250.000
euro van N-VA-minister Zuhal Demir.

naast woonwijken zoals op de
Molekens, maar absoluut niet
tegen groene energie.

Stefan legt uit: “Kort gezegd sluiten we de Kleine Nete opnieuw
aan op de vijver en de grachten
van het kasteel. Van aan de
Netevallei wordt er een extra
meander gegraven die door de
oude vestigingsgrachten, rond
het koetshuis en door de vijver
van het kasteel terug zal uitmonden in de Nete.”

goed nieuws voor de natuur. De
subsidie kadert in de plannen
van minister Demir om meer
zogenaamde ‘natte natuur’ in
ere te herstellen. Zo gaan we
de strijd aan tegen de droogte
en waterschaarste. De plannen
moeten ook de biodiversiteit in
dit stukje Netevallei versterken,”
besluit Stefan.

Strijd tegen verdroging

De Nete sluiten we opnieuw
aan op de vijver en de grachten
van het kasteel. Van historisch
belang en goed voor de natuur.

“Dat is niet alleen van historisch
belang voor dit prachtig stukje
erfgoed, de ingreep betekent ook

Aankoop Proostenbos: 11 hectare extra bos voor Herentals
De stad koopt elf hectare gronden van Umicore aan het Proostenbos. Op het terrein van meer dan twintig voetbalvelden groot
staan nu nog geen bomen. Op termijn is dat wel de bedoeling.
“Het wordt een mooi bos, aan de rand van onze stad en prachtig gelegen langs de vaart. Bezoekers kunnen er picknicken op één van
de picknickplaatsen en steken meteen door naar het natuurgebied van het Olens Broek,” zegt schepen Stefan Verraedt.

20 voetbalvelden boscompensatie
“Wanneer bedrijven of mensen die een
huis bouwen bomen kappen, moeten ze
dat compenseren. Dankzij het Proostenbos
zorgen we ervoor dat bomen die in Herentals verdwijnen, ook opnieuw in onze stad
zelf worden aangeplant. Stukje per beetje
verrijst er dankzij die boscompensatie een
heel nieuw bos in onze stad.”

Burgers kunnen mee
investeren
Herentals is binnenkort in
één keer 45.000 vierkante
meter aan zonnepanelen rijker.

Schepen van Milieu en Ruimtelijke Ordening Pascal Van Nueten: “Wij hebben altijd gezegd dat we tegen windmolens zijn

Het is de bedoeling dat de
Herentalsenaren via een
burgercoöperatie mee kunnen
investeren in een deel van het
project. Zo dragen ze bij tot
het vergroenen van onze stad. Eerder was
er ook al de kans om in te schrijven voor
groene aandelen van het zonnedak op het

Woonzorgcentrum St.- Anna. Dat was
alvast een groot succes.”
Naast het opwekken van groene energie
levert het bedrijf ook forse inspanningen
rond de fietsvriendelijkheid voor zijn
werknemers, buffering van het regenwater en het vergroenen van de site. “Een
pluim ook voor de stadsdiensten die
dit dossier gedurende maanden hebben
voorbereid. Naast het zonnedak komen er
ook nog magazijnen, kantoorruimten en
een parkeergebouw voor een kleine 500
wagens,” aldus Pascal.

Spaarzaam met grondwater bij bouwprojecten
Bij bouwprojecten wordt via bronbemaling vaak grondwater weggepompt om de bouwput droog te krijgen. We streven ernaar dat
daarbij geen druppel water meer afvloeit naar de riool.
Schepen van Milieu en Ruimtelijke Ordening Pascal Van Nueten legt uit: “Tegenwoordig toetsen we alle bouwprojecten
af aan de zogenaamde waterladder. Onze
voorkeur daarbij is dat al het opgepompte
grondwater opnieuw kan infiltreren op het
eigen terrein zelf. Zo tasten we de grondwaterspiegel in de buurt niet aan. Ook
regenwater proberen we ofwel te hergebruiken ofwel maximaal te infiltreren op eigen
terrein.”

Blue Deal tegen droogte
Vlaanderen wordt de laatste jaren steeds
meer en meer geconfronteerd met de
gevolgen van droogte. We scoren enorm
slecht op het vlak van de waterbeschikbaarheid. “Met haar ‘Blue Deal’ wil
Vlaams minister van Omgeving Zuhal
Demir droogte en waterschaarste een
halt toe roepen. Met initiatieven zoals dit,
dragen we ook in Herentals, Noorderwijk
en Morkhoven met volle overtuiging ons
steentje bij.”

Bij bouwprojecten laten we geen
druppel grondwater nog verloren gaan.

Handelshart Herentals
Cadeaucheque: omzet verdubbeld!

Oplossing voor vliegclub

In 2020 verdubbelde de omzet van de Herentalse Handelshart cadeaucheques.
Er werden voor maar liefst 370.430 euro aan cadeaucheques verkocht.

Voor de modelvliegclub die momenteel nog
haar thuis heeft op het terrein, wordt een
oplossing gezocht. “Ik sprak al een paar keer
met de mensen van de vliegclub. Als stad
zoeken we sowieso mee naar een oplossing.
Die zal er misschien niet van vandaag op
morgen zijn, maar we hebben nog wel enkele
jaren de tijd. We laten hen uiteraard niet in
de steek. Daar kan de club op rekenen.”

“Een opsteker voor alle handelaars in
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
die het afgelopen coronajaar zo ongelofelijk moeilijk hadden,” zegt schepen
van Lokale Economie Yoleen Van Camp.
“Een dikke pluim ook aan de mensen
van vzw Handelshart Herentals. 2020
was het eerste werkingsjaar voor onze
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Een nieuw bos van meer dan twintig voetbalden
groot voor Herentals. De vliegclub laten we niet
zomaar in de steek. De komende jaren zoekt de
stad mee naar een oplossing voor hen.

nieuwe middenstandsvereniging.” De
cheques kregen intussen een nieuwe
‘look & feel’. Alle handelaars en horecanten konden gratis intekenen op
de vernieuwde versies. “We hopen dat
iedereen de weg naar de cadeaucheques
blijft vinden en onze lokale ondernemers
massaal blijft ondersteunen.”
www.n-va.be/herentals

Vlaamse Regering voert strijd
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardigheid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

“Een sociale woning moet
terechtkomen bij wie ze echt
nodig heeft. Dat is een zaak
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onderzoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland.
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terugbetalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.
Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buitenland of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt
aan de sluiting van alle kerncentrales.
1 Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er
nog lang niet.
2 Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de
volgende jaren.
3 Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal.
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan.
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“ De kernuitstap schiet tekort
op het vlak van zekerheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”
Bert Wollants
Kamerlid

