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Ook Eva Brandwijk kiest voor de N-VA
Stefan Verraedt en Dominique Bellens vervolledigen top 
drie N-VA-lijst
N-VA Herentals werkt volop aan actiepunten om onze stad 
weer op de kaart te zetten. Onze prioriteiten: de midden-
stand, horeca en ondernemers, de jeugd, de deelgemeenten, 
een vlotte mobiliteit en doordacht parkeerbeleid, opnieuw 
een sterk stadsimago en veiligheid. Het is dan ook geen 
verrassing dat Stefan Verraedt (op plaats twee) en Domi-
nique Bellens (op plaats drie) de top drie vervolledigen, na 
lijsttrekster en federaal parlementslid Yoleen Van Camp. 
Eva Brandwijk komt het team vanuit Noorderwijk verster-
ken. Lees meer over Eva op bladzijde twee.

Stefan Verraedt wil inzetten op jeugd en toerisme
De in Herentals geboren en getogen 38-jarige Stefan Verraedt 
neemt het volop op voor de jongeren: “We missen echt een 
moderne fuifzaal, degelijke faciliteiten voor een jeugdhuis en 
speeltuintjes voor de kleinsten. Zo is er het Netepark, een prach-
tige groene oase vlakbij het centrum. De toegang tot speeltuin, 
ligweide, cafetaria en voetbalterreinen moet in de zomer gratis 
zijn voor Herentalsenaren. De Herentalsenaar draagt al voldoende 
bij via de gemeentebelastingen”, aldus Stefan. Met zijn studie 
toerisme en hobby’s als reisbegeleider en geocacher heeft Stefan 
de nodige bagage om méér uit de stad te halen. “Wij zouden een 
pak meer toeristen kunnen aantrekken naar onze prachtige stad, 
in samenwerking met de plaatselijke horeca en bedrijven.”

Dominique Bellens trekt de kaart van ondernemers
Ook de dynamische Dominique Bellens (50) bracht haar ganse 
leven door in Herentals. Ze voedt als alleenstaande mama twee 
studerende zonen op, waarvan de oudste ook mee aan de kar 
trekt van het jeugdhuis in Herentals. In haar vrije tijd geeft 
ze les Pilates. Als voormalig bankdirecteur en adviseur voor 
zelfstandigen en kleine ondernemingen heeft Dominique de 
juiste ideeën om van Herentals een ondernemersvriendelijke en 
welvarende stad voor iedereen te maken: “Ondernemers creëren 
werkgelegenheid en generen inkomsten. Een win-win. Herentals 
heeft serieus wat in haar mars: winkels, horeca, station, histo-
risch patrimonium, cultuur, groen en zoveel meer. Genoeg troe-
ven om een winkelcentrum met pit te creëren, waar shoppers, 
bezoekers, toeristen en nieuwe bewoners zich thuis voelen.

 V.l.n.r.: Stefan Verraedt, lijstduwer Pascal Van Nueten,  
Dominique Bellens, Theo Francken en lijsttrekster Yoleen Van 
Camp. Stefan en Dominique trekken de kar voor een welvarend en 
pittig Herentals.

 Ook zin om mee te werken aan een veilige thuis in een welvarend 
Herentals? Contacteer ons gerust!

Familiedag: iedereen welkom, gratis toegang
Zondag 8 april - vanaf 12 uur - ’t Schaliken 
Op zondag 8 april zijn de Grote Markt van Herentals en ’t Schaliken the places to be. Voor de 
kleinsten zijn er springkastelen, piñatas, volksspelen, grime en een leuke tekenfilm. Voor 
de jeugd is er een PS4-tornooi en bierpong. Als toppers: optredens van niemand minder 
dan onze Herentalse toptalenten Bart Buls  en Luna. Foodtrucks en bars stillen dorst en 
honger. Volg ons op Facebook. Tot dan! 

Kinderanimatie – optredens van Bart Buls en Luna – PS4-tornooi - bierpong –  
foodtrucks 

voor een gratis IJSJE
Neem deze bon mee naar de 
familiedag op 8 april en krijg 
in ruil een gratis ijsje.

BON

Twee vragen aan Eva Brandwijk (p. 2) Windmolens op de Molekens? Geen denken aan! (p. 3)
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Twee vragen aan … Eva Brandwijk
Noorderwijkse Eva Brandwijk versterkt N-VA-rangen
1  Wie is Eva Brandwijk? 

“Ik ben Eva Brandwijk. In de eerste 
plaats trotse mama van Lore, Maya en 
Jorne. Mijn man Dirk Pauwels is in 2016 
spijtig genoeg overleden aan een sle-
pende ziekte. Als gezin gaan we ervoor. 
Lore is bij de nationale selectie in de 
turnsport en maakt kans op een selectie 
voor de topsportschool in Gent. Maya 
loopt school in de eerste graad van He-
rentals en volgt een creatieve richting. 
Ze is trouwens een absolute chirochick! 
En Jorne is buiten zijn schoolse activi-
teiten druk bezig met zijn vele hobby’s: 
duiken, golfen en skiën.

Ikzelf ben van nature een ondernemend 
type. Ik heb samen met mijn man in de 
loop der tijd twee mooie en goed draai-
ende dierenwinkels opgestart in Hasselt 
en Diepenbeek (Tom&Co) waar ik met 
hart en ziel dagelijks actief ben.”

2  Waar wil je in de politiek voor 
gaan? 

“In de eerste plaats wil ik goed en veilig 
onderwijs waarin je mag excelleren en 
al je talenten ten volle kan ontplooien. 

En laat ons dat vooral in onze moeder-
taal doen! Dit bevordert een natuurlijke 
integratie. 

Ten tweede moeten werk en onderne-
men dermate attractief zijn dat we onze 
welvaart op peil kunnen houden voor 
ons, maar ook voor de generaties die na 
ons komen. Ik zie elke dag de nood om 
gemotiveerde mensen te integreren in 
onze arbeidsmarkt. Daar is uiteindelijk 
iedereen mee gebaat.

Ten derde wil ik graag meewerken aan 
een realistisch milieuproject waarbij we 
onze huidige noden trachten te matchen 
met de grenzen van onze planeet. Ikzelf 
doe mijn verplaatsingen alvast elek-
trisch.

Maar bovenal wil ik me, samen met de 
N-VA, graag inzetten voor mijn dorp 
Noorderwijk. In Herentals, Noorderwijk 
en Morkhoven moet het goed toeven 
zijn. Een stad waar wonen en werken 
een gezonde balans vormen via de vele 
ontspanningsmogelijkheden die Herentals 
rijk is.”

N-VA Herentals in beeld

 Op 12 januari was Theo Francken te gast 
op onze nieuwjaarsreceptie. Meer dan 250 
Herentalsenaren hingen aan zijn lippen.

 In februari gingen we met 
onze N-VA-ploeg luisteren naar 
de inwoners van de Molekens.

“Samen met de N-VA 
wil ik me keihard  
inzetten voor mijn 
dorp Noorderwijk.”

Eva BRANDWIJK 
41 jaar

Mama van Lore, Maya en Jorne
Uitbater dierenwinkels Tom&Co
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Windmolens op de Molekens? 
Geen denken aan!
N-VA Herentals is ongerust over het plan om 
vijf torenhoge windmolens te nestelen nabij een 
gezellige woonwijk als de Molekens. We delen het 
gevoel van verontwaardiging en protest dat leeft 
in de buurt. 

Geen windmolens in de Molekens
N-VA-lijstduwer Pascal Van Nueten licht toe: “Het is on-
toelaatbaar dat de inwoners van de Molekens mogelijk het 
slachtoffer worden van energiemagnaten bij wie zakelijke 
winst primeert boven de levenskwaliteit van de bewoners. 
Windmolens van 150 meter hoog plaatsen op een afstand 
van minder dan 400 meter van de eerste huizenrij roept een 
rist vragen op. Samen met vele anderen maakt dit mij strijd-
vaardig en vastberaden om hiertegen te protesteren. Wind-
molens op de Molekens? Geen denken aan!”

N-VA Herentals staat achter inwoners Molekens
Bij deze vorm van ondoordachtzaamheid komt burgerzin 
naar boven. N-VA Herentals kiest met volle overtuiging de 

kant van de bewoners van de Molekens. “Wij zijn uiteraard 
helemaal niet tegen hernieuwbare energie. Als vader van 
twee dochters ijver ik voor groene energie in een gezonde we-
reld, maar plaats windmolens op locaties waar ze thuishoren 
en niet naast een woonwijk. Er zijn voldoende voorbeelden 
van andere gemeenten die hier wel in slagen”, besluit Pascal 
Van Nueten.

Parkeerproblemen en hoog kostenplaatje knelpunten 
Kunstencampus Molenvest
De vestiging van de academies op de Molenvest is een 
mooi project waar leerkrachten en leerlingen van de 
muziek- en tekenschool een volwaardige omgeving 
krijgen om zich te ontplooien. Het versterkt ook de ste-
delijke functie in het centrum, realiseert een duurzaam 
hergebruik van het oerdegelijke RTT-gebouw en het ver-
mijdt het ontstaan van een stadskanker. De N-VA heeft 
altijd een positieve houding aangenomen tegenover dit 
project, maar heeft ook een aantal randvoorwaarden 
voor een succesvolle realisatie vooropgesteld. We legden 
met een enquête ons oor te luisteren in de buurt.

Parkeerproblemen zo mogelijk nog groter
Een eerste knelpunt is de parkeerproblematiek. Er valt te vrezen 
dat de toevloed van leraars en studenten op en rond de Molen-
vest moeilijk is op te vangen. Heel wat leerkrachten en leerlingen 
verplaatsen zich met de wagen, want instrumenten of kunstma-
teriaal neem je niet zomaar mee op de fiets. De parkeerdruk op 
de Molenvest is nu al problematisch. Pas in september 2017 werd 
een studie over de mobiliteit besteld. Ná de aankoop van het 
gebouw en ná de rennovatieplannen. Het is nog altijd met een 
bang hartje afwachten wat de studie zal opleveren. Ondertussen 
liet het stadsbestuur ook de uitgelezen kans aan haar neus voor-
bijgaan om bij de vergunning van de uitbreiding van supermarkt 
Van Eccelpoel bijkomende parkeergelegenheid te realiseren. 

Hoog kostenplaatje 
Een tweede knelpunt is het kostenplaatje. De aankoop van het 
gebouw kostte de stad ongeveer 4,6 miljoen euro en de ombouw-
kosten worden momenteel geraamd op ongeveer 9,1 miljoen. 
Voor een stad met een schuldenlast van om en nabij de 37 
miljoen is dat geen akkefietje. En zoals bij dergelijke projecten te 
verwachten is, stijgt het kostenplaatje met de tijd. Ten opzichte 
van het budget 2017 is er al een meerkost van 0,5 miljoen euro 
en de werken moeten nog starten.

 Bestuursleden Pascal Van Neuten, Bert Hendrickx, Dominique 
Bellens en Tom Vandevenne legden met een enquête hun oor te  
luisteren bij de bewoners van de Molenvest en de straten errond.  
De bezorgdheid over mobiliteit- en parkeerproblemen is groot.  
De resultaten van onze enquête volgen snel.

 Pascal Van Nueten (links): “Windmolen van 150 meter hoog 
op minder dan 400 meter van de huizen? Geen denken aan!”
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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Hoog loon

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

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


