
APRIL 2020, NR. 1     I     V.U.: ARNOUT DE CUYPER, DRUIVENSTRAAT 7, 2200 HERENTALS

Herentals
herentals@n-va.be N-VA Herentalswww.n-va.be/herentals

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 10 april en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode. 

Fietsenstallingen station verder overdekt en vernieuwd (p. 3)Opsteker voor Herentalse zwerfkattenproject (p. 2)

Duizendmaal dank
Vele Herentalsenaren gaven zich de laatste weken op 
als vrijwilliger om anderen te helpen. Boodschappen 
doen, met de hond gaan wandelen, een babbeltje 
via de telefoon met senioren …  Ieder klein gebaar 
maakt het verschil. Maar jullie waagden zich zelfs aan 
grotere avonturen zoals helpen in een triagepost in het 
ziekenhuis of telefonisch vragen beantwoorden in een 
callcenter. Niets was jullie te veel, chapeau! Een warm 
dankjewel aan iedereen die in deze moeilijke tijden 
zijn of haar steentje probeert bij te dragen.

 Ook onze bestuursleden staken de handen uit de mouwen: Wim ging 
samen met zijn zoon zwerfvuil rapen en Inne naaide mondmaskers

Welke maatregelen gelden er nu juist? Hoe zit het me de dienstverlening van de stad? Kan ik nog boeken ontlenen in de bib?  
Blijf steeds op de hoogte van het meest recente coronanieuws via www.herentals.be/corona. 

Ook een handje helpen? Ontdek op herentals.be/herentalshelpt waar onze inwoners jouw hulp kunnen gebruiken.

Steun onze Herentalse handelaars en horeca: koop lokaal en online
Onze handelaars en horeca kunnen onze steun in deze periode goed 
gebruiken. Hoe kan jij hen helpen?

• Koop online
Zolang de winkels gesloten zijn, kan je online bij heel wat Herentalse 
handelaars terecht. Onze handelaarsvereniging Handelshart Herentals 
verzamelde ze allemaal op handelshart.be/shoponline. Handelshart 
Herentals organiseerde ook professionele workshops om onze winke-
liers te helpen bij het opstarten of uitbreiden van hun webshop.

• Koop lokaal
Bestel en koop bij onze handelaars uit Herentals, Noorderwijk en 
Morkhoven. Zo help je de lokale economie en kunnen we ook in de 
toekomst nog terecht bij onze vertrouwde Herentalse winkels, cafés en 
restaurants.

• Doe eens een cheque cadeau
Met de Handelshart Herentals Cadeaucheque heb je steeds het ideale cadeau voor elke gelegenheid. Je kan ermee terecht in bijna alle 
winkels in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Je koopt ze aan het stadsloket of zodra die weer geopend is bij de dienst toerisme. 

Laat ons via herentals@n-va.be weten welke winkel, café of 
restaurant in Herentals, Noorderwijk of Morkhoven jij als eer-
ste een bezoekje brengt na de heropening. Een onschuldige 
kinderhand trekt op 15 mei uit alle inzendingen vijf winnaars. 
Zij krijgen van ons elk een cadeaucheque ter waarde van 30 
euro. De winnaars worden per e-mail verwittigd.
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Nieuwe vangbakken voor  
Herentalse zwerfkatten
Een flinke opsteker voor de vrijwilligers van het Herentalse zwerfkatten-
project. Jong N-VA Herentals schenkt hen vier extra vangbakken met  
de opbrengst van hun Music for Life-actie op de kerstmarkt. De extra 
vangbakken komen goed van pas, nu het team ook versterkt werd met 
extra vrijwilligers voor Noorderwijk en Morkhoven. Jong N-VA-voorzitter 
Stijn Janssens: “Toen we hoorden dat er een vangbak gestolen was,  
besloten we een deel van de opbrengst van onze kerstactie aan het zwerf-
kattenproject te geven. Zo proberen we als jongeren een steentje bij te 
dragen aan verschillende projecten in Herentals.”

Zelf zwerfkatjes gezien in de buurt? Meld ze  
dan via www.herentals.be/melding-zwerfkatten.

Axana verhuist
Op de gemeenteraad van 
januari zwaaiden we Axana 
Ceulemans uit als gemeente- 
raadslid. Axana verhuist  
binnenkort met haar man Wim 
naar Olen. Daardoor kan ze 
niet in de gemeenteraad blijven 
zetelen. Wim was vele jaren 
afdelingssecretaris en een van 
de drijvende krachten achter de 
schermen. Een warm dankje-
wel en veel succes in Olen!

 Stijn Janssens, Kelly Huysmans en Yoleen Van Camp geven 
het zwerfkattenproject van Heidi en Ann een duwtje in de rug.

Vers bloed met Pieter, Griet en Rikkert

N-VA-ondervoorzitter Pieter Laureys volgt Ceulemans op in de gemeenteraad. Pieter zat ook vorige bestuursperiode in de 
gemeenteraad en was op het einde onze fractievoorzitter. Pieter wordt op zijn beurt in het bijzonder comité voor de sociale 
dienst opgevolgd door Griet Van Nueten uit Morkhoven. Als lid van dat comité buigt Griet zich de komende jaren mee over 
individuele steundossiers van OCMW-cliënten. Rikkert Van Bauwel uit Noorderwijk zetelt voortaan in het bestuur van sociale 
huisvestingsmaatschappij De Woonbrug. Daar zal hij de belangen van onze stad op het vlak van sociaal wonen behartigen.
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Fietsenstallingen station verder 
overdekt en vernieuwd
De NMBS is van plan om in de loop van 2021 zo goed als alle fietsenstallin-
gen aan het station te overdekken. Nu zijn heel wat plaatsen niet overdekt. 

Schepen van Mobiliteit Yoleen Van Camp: “Na lang aandringen is de NMBS 
bereid om te investeren in de fietsenstallingen aan het station. Vooral in de 
winter nodigt de huidge accommodatie niet uit om met de fiets naar het  
station te komen.” De oude overkapping wordt afgebroken en maakt plaats 
voor twee nieuwe overkapte fietsenstallingen. Die bieden plaats voor 750  
fietsen. Een klein deel daarvan wordt afgesloten met toegangscontrole. Tegen 
een kleine vergoeding kunnen fietsers hier een plaatsje reserveren. De stations- 
parking voor auto’s blijft gratis. Belangrijk is wel dat die enkel gebruikt wordt 
door pendelaars. Zo vermijden we dat de NMBS de parking op termijn  
betalend maakt.

Stad investeert volop in fietscomfort
De investering komt volgens Yoleen op het ideale moment: “Met het stads- 
bestuur investeren we volop om meer mensen op de fiets te krijgen. Door het 
ophogen van de spoorwegbrug over het kanaal komt er vanuit de Koeterstraat 
ook een verbinding voor fietsers. Zij kunnen in de toekomst naast het spoor 
doorfietsen tot aan het station. Daarnaast zal een nieuwe fietstunnel een  
verbinding maken tussen het station en de Wuytsbergen, en verderop ook  
met Ekelen. Ook de fietstunnel aan de Belgiëlaan wordt binnenkort grondig  
onder handen genomen.”

 De vernieuwde fietsenstalling zal plaats bieden 
aan zo’n 750 fietsen.

Nog dit jaar komen er vijf nieuwe ‘slim-
me’ camera’s die nummerplaten kunnen 
lezen. Zo komen er camera’s te staan 
op de Lichtaartseweg en de Geelseweg.  
Fractievoorzitter en politieraadslid Jennis 
Wagemans: “Samen met de camera’s die 
er al staan, sluiten ze het ANPR-netwerk 
rond onze stad. We gaan ze gebruiken 
voor trajectcontrole, het vermijden van 
sluipverkeer en doorrijdend zwaar verkeer 
in onze dorpskernen. Ook in de strijd 
tegen criminaliteit bewezen de camera’s in 
het verleden al hun nut. In de regio loste 
de politie al heel wat inbraken op. Het zijn 
stuk voor stuk belangrijke investeringen 
in een veilige stad.”

Zwaar vrachtverkeer en sluipverkeer
Verder komen er camera’s op de Ring ter 
hoogte van de Servaas Daemsstraat en de 
Molenstraat die ervoor moeten zorgen dat 

zwaar vrachtverkeer in de dorpskernen 
van Noorderwijk en Morkhoven wordt 
geweerd. Ook aan de rotonde nabij Sport 
Vlaanderen komt er een camera om sluip-
verkeer een halt toe te roepen. “Samen 
met de politie bekijken we of er nog extra 
camera’s nodig zijn. Indien nodig maken 
we daar nog extra budgetten voor vrij,” 
aldus Jennis.

Acht extra bewakingscamera’s
Daarnaast komen er nog acht extra  

bewakingscamera’s in het centrum.  
Voornamelijk op drukke plaatsen zoals  
de Grote Markt en de Zandstraat. Ook 
plaatsen die veel overlast veroorzaken, 
zoals het stadspark of de stationsbuurt, 
krijgen een extra camera. Het is de  
bedoeling dat grote evenementen zoals 
Herentals Fietst en Feest hier in de  
toekomst van profiteren.

Belangrijke investeringen in veiligheid en veilig verkeer
De stad Herentals investeert in extra bewakingscamera’s en ‘slimme’ camera’s met automatische nummerplaatherkenning (ANPR).

Jennis Wagemans
Politieraadslid

Ook in de strijd tegen  
criminaliteit bewezen de  
camera’s in het verleden  
al hun nut.”
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#IKREDLEVENS

Red levens en doe
check · check · check

VRAGEN OVER 
CORONA?
surf naar www.info-coronavirus.be 
of bel 0800 14 689.

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door 
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te 

blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke 
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en 
was regelmatig 

mijn handen.

Ik hou met ouderen 
alleen digitaal of 

telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter 
afstand als ik echt 
buiten moet zijn.

“Als Vlaamse overheid roepen 
we op tot burgerzin. Als iedereen 
de richtlijnen strikt en correct 
naleeft, kunnen we samen deze 
crisis het hoofd bieden en 
kunnen we het coronavirus 
verslaan.”

Jan Jambon, 
minister-president

012095


