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HERENTALS
Barbecue met
Siegfried Bracke

Word
N-VA-lid
en eet
gratis! (*)

24 april 2015 om 19 uur
Ligahof: Schoolstraat 36, Lichtaart
15 euro (leden) - 17 euro (niet-leden) - 10 euro (kinderen jonger dan 12).
Inschrijven via Yoleen Van Camp: 0497 08 00 71 - yoleen.vancamp@n-va.be

Een gezamenlijke
activiteit van N-VA
Herentals, Kasterlee en Lille

Geef de naam van de leden / niet-leden / toekomstige leden + het aantal
kinderen door en stort het juiste bedrag voor 16 april op rekeningnummer
BE39 7330 1232 7619 van N-VA Kasterlee met vermelding ‘BBQ + naam’.
(*) Gratis als je voor 16 april 12,50 euro lidgeld overmaakt op het rekeningnummer hierboven
en je inschrijft voor de barbecue.

Kunstencampus Molenvest:
mooi project (met kanttekeningen)
Met de aankoop van het Belgacomgebouw in de Molenvest maakt het stadsbestuur
werk van de beloofde Kunstencampus. De ‘academie voor beeldende kunst’ en de
‘academie voor muziek, woord en dans’ komen er onder één dak samen. Volgens
N-VA Herentals kan dit een mooi project worden, maar we formuleren toch enkele
kanttekeningen.

V.U.: Arnout De Cuyper, Druivenstraat 1, 2200 Herentals

WAAR GAAT IEDEREEN PARKEREN?

Eerst en vooral dreigt voor de Molenvest een enorm parkeerprobleem, nog meer dan
nu. De Herentalse academies zijn populair binnen en buiten de stad, en dat is goed.
De nieuwe Kunstencampus kan een
Maar waar alle 1 950 leerlingen op en rond de Molenvest zullen moeten parkeren, is ons
mooi project worden. Maar dan moet het
een raadsel. De parkeerdruk zal nog verhogen, ten koste van de bewoners. Vorig jaar
parkeerprobleem opgelost worden en mag
het kostenplaatje niet te hoog oplopen.
nog lanceerde de N-VA het voorstel om op een deel van de Molenvest het vrij parkeren
te vervangen door kort parkeren met parkeerschijf, naast parkeren met bewonerskaarten. Het stadsbestuur had hier geen oren naar en liet de Molenvest in de kou staan. Dergelijke flankerende maatregelen worden nu echt onvermijdelijk. N-VA Herentals blijft pleiten voor een mobiliteits- en parkeersituatie die de Molenvest leefbaar houdt
voor bewoners en bezoekers.

HOEVEEL GAAT DIT KOSTEN?

We zijn nog maar aan de start van het project en de rekening loopt al op tot 13 miljoen euro. Dat is veel geld. Ervaring leert dat bij
grote projecten als deze het uiteindelijke prijskaartje altijd een pak hoger is dan oorspronkelijk begroot. In 2009 voerde hetzelfde
stadsbestuur een nieuwe Kunstencampus met een kostenplaatje van 7 miljoen euro nog af wegens te duur. Het huidige project is
bij de start al een pak duurder. Dat belooft.

ACADEMIES VERDIENEN MOOI PROJECT

Begrijp ons niet verkeerd. Beide academies leveren prachtig werk en moeten verder kunnen groeien. Ze hebben recht op een mooi
project als dit. De keuze voor een locatie in het centrum heeft ook voordelen. De N-VA keurde de aankoop van het Belgacomgebouw in de gemeenteraad dan ook goed, maar met bovenstaande kanttekeningen.

www.n-va.be/herentals

Stadsbestuur verhoogt kostprijs
drinkwater drastisch
Ten opzichte van vorig jaar zal de waterfactuur in Herentals dit jaar stijgen met bijna
20 procent per verbruikte kubieke meter. Dit scheelt voor de gezinnen een ferme
slok op de borrel.
Deze forse toename is deels te wijten aan het Vlaamse Gewest dat 46 miljoen euro
bespaart op subsidies voor waterzuivering. Deze 46 miljoen moet dus voortaan
extra door de verbruiker worden betaald. Het Vlaamse Gewest is door de kramakkelige financiering van de zesde staatshervorming spijtig genoeg gedwongen tot
besparingen.

HERENTALSENAAR BETAALT REKENING

Voor het overige is de toename te wijten aan de gemeentelijke saneringsbijdrage, die ook door de verbruiker moet worden betaald. Herentals heeft er vroeger voor gekozen die bijdrage te koppelen aan de gewestelijke heffing. Stijgt
die, dan stijgt ook automatisch de heffing die Herentals int. Dit zal de stad in
2015 onverwacht ongeveer 300 000 euro meer opbrengen dan was voorzien. De
Herentalsenaren betalen echter de rekening.

N-VA-VOORSTEL TOT VERLAGING
AFGEWEZEN

N-VA Herentals zette 2015 feestelijk in
Op zaterdagavond 31 januari nam N-VA Herentals de Lakenhal in. Een honderdtal leden en sympathisanten
genoten van verse Vlaamse frietjes en lekkere Herentalse bieren. Gastspreker was Kamerlid Yoleen Van Camp
uit buurgemeente Kasterlee. Een gezellige start van het nieuwe jaar. Wees er volgend jaar zeker bij!
De waterrekening wordt in 2015

De N-VA vindt de verhoging onrezo’n 20 procent duurder.
delijk. Gemeenteraadslid Hubert
Vanooteghem stelde voor om de koppeling los te laten en de gemeentelijke
heffing te beperken tot wat in het budget is voorzien. Het stadsbestuur wilde
hier echter niet van weten en verkiest het extra geld te incasseren op de kap
van de belastingbetaler.

De stad kan de gemeentelijke heffing
loskoppelen van de gewestelijke heffing
maar doet dat niet.

Nochtans had het stadsbestuur perfect kunnen beslissen om de gemeentelijke bijdrage niet te verhogen. Dit had de stijging van de drinkwaterprijs nog
onder controle kunnen houden en de factuur voor de Herentalsenaren kunnen beperken. De N-VA zal er in de toekomst op toezien dat het geld effectief
wordt besteed aan het rioolbeheer en niet wordt gebruikt om de rekeningen
op te frissen.

Een hart voor Herentals
Met Valentijn beloonden we alle shoppers in de
Herentalse winkelstraten met een lekker chocolaatje als
blijk van dank om te komen winkelen in onze stad.
Net als elk jaar voert N-VA Herentals met Valentijn een
positieve actie rond een actueel thema. Na meerdere jaren
postvatten aan het Herentalse station, voerden we dit jaar
op 14 februari dus actie in de Herentalse winkelstraten.

HANDELAARS EN HORECA VERDIENEN STEUN

Blinde parkeerzucht
hindert slechtzienden

Ondanks een stadscentrum met veel potentieel, bruist Herentals nog steeds te weinig. Door deze kleine symbolische actie,
zetten we in de verf dat onze handelaars en horeca alle steun verdienen. Nochtans wordt er vanuit het stadsbestuur nog
te weinig geluisterd naar hun noden. Herentals heeft dringend nood aan een echt beleid om onze binnenstad gezellig te
maken. Lees meer over de aanpak van N-VA Herentals op onze webstek.

90 procent bestuurders negeert
stopgebod Grote Markt

De stad investeert terecht in begeleidingsstroken
voor blinden en slechtzienden. Zonder meer een
goed initiatief, al haalt het spijtig genoeg niet veel
uit wanneer auto’s zich op deze stroken parkeren
zoals hier in de Molenvest. Een betere opvolging
is noodzakelijk.

herentals@n-va.be

Op de Grote Markt moet het verkeer stoppen aan de kruisingen met het
Lantaarnpad en met de Koppelandstraat. Een kleine telling overdag leert
dat nog geen 10 procent van het verkeer ook effectief stopt. Dit levert
elke dag gevaarlijke situaties op. Zijn deze dure elektronische stopborden
slechts een lapmiddel voor de onduidelijke weginrichting en de situatie
van het doorgaand verkeer op de Grote Markt? De veiligheid van onze
kinderen en ouderen staat voorop!

www.n-va.be/herentals
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Elke euro die we nemen, investeren we in u
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