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Hockeyclub Artemis krijgt eigen stek
Goed nieuws voor alle hockeyfans in Herentals. Hockeyclub Artemis heeft eindelijk een eigen thuisbasis gevonden.  
Ze zullen zich vestigen op het multifunctioneel terrein aan de Herenthoutseweg. Zo worden ze buren van voetbalclub  
VC Herentals, met wie ze ook de parking en de toegang zullen delen.

“We zijn blij dat we een van de snelst groeiende sportclubs in Herentals konden helpen”, vertelt schepen van Sport Yoleen Van 
Camp opgelucht. “De club was al een tijdje ‘dakloos’ en moest trainen en wedstrijden spelen op verschillende locaties binnen 
en buiten Herentals. Dat zette een serieuze rem op hun verdere uitbouw. We zochten daarom al even mee naar een oplossing 
voor hen. Die komt er nu door een locatie te voorzien op gronden van de stad. Daarnaast kent Herentals ook een subsidie van 
300.000 euro toe.

“De site aan de Herenthoutseweg is ideaal”, denkt Yoleen. “De locatie is recreatiegrond. Daardoor kan de aanleg van een 
nieuw veld op zeer korte termijn beginnen.” Voor de kenners: het nieuwe veld wordt een semi-waterveld. Een echt hockeyveld 
dus. HC Artemis neemt alvast een veld over van VC Herentals. Over enkele jaren kan er eventueel nog een tweede volgen. 
“Een warm dankjewel aan de mensen van VC Herentals. Door twee van hun terreinen af te staan, helpen ze een andere club 
uit de nood,” besluit onze schepen van Sport.

Welke coronamaatregelen gelden er? Waar kan ik een mondmasker bestellen via de stad? Kan ik opnieuw normaal terecht in de bib of op 
het containerpark? Blijf steeds op de hoogte van het meest recente coronanieuws via www.herentals.be/corona.

 Nieuwe hondenlosloopweide aan de Hellekens (p.3)Fietsbrochure zet erfgoed in de kijker (p.2)

 Bovenop de locatie, kent de stad ook een subsidie van 300.000 euro toe aan de club.
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Nieuwe fietsbrochure zet erfgoed Herentals in de kijker
Erfgoedvereniging Kempens Karakter pakt uit met drie 
nieuwe prachtige fietsroutes. De fietsbrochure ‘Trappen door 
gisteren en vandaag’ neemt je mee doorheen elf Kempense 
gemeenten en langs meer dan twintig erfgoedplekjes. 

Schepen van Toerisme en voorzitter van Kempens Karakter 
Stefan Verraedt sprong al op zijn fiets: “Het zijn stuk voor stuk 
prachtige fietsroutes. Onderweg passeer je soms echte  
pareltjes. Als historische hoofdstad van de Kempen kan  
Herentals uiteraard niet ontbreken.  Zo kom je onder andere 
langs de Zandkapel, het Begijnhof en uiteraard ook de  
Kruisweg aan de Wijngaard, de oudste kruisweg van ons land.” 

De gratis fietsbrochure kan je downloaden op www.kempens-
karakter.be/fietsbrochure. Een papieren versie bestel je via de 
website of haal je bij Kempens Karakter in kasteel Le Paige. Ze 
zijn ook verkrijgbaar bij de dienst Toerisme op de Grote Markt.

Fietspad Herentals - Aarschot wordt echte fietsostrade
De stad heeft een akkoord met de buurgemeenten om van het fietspad Herentals – Aarschot een fietsostrade te maken.  
De provincie Antwerpen zorgt voor de financiering.

Het huidige fietspad op de oude spoorweg wordt niet alleen  
breder, maar ook een stuk veiliger. Zo zullen fietsers op heel  
wat plaatsen voorrang krijgen langs de vele kruispuntjes op  
het traject. Een studiebureau start met het maken van de  
plannen. De uitvoering op het terrein gebeurt in verschillende  

fasen en zal dus nog wel even duren. Binnen enkele jaren 
kunnen we op een vlotte en veilige manier in een rechte lijn 
van Herentals, over Noorderwijk en Morkhoven, langs Heultje 
en Ramsel tot in Aarschot. Stap voor stap maken we werk van 
betere en veiligere fietspaden in onze stad.

Veiligere Augustijnenlaan voor fietsers en voetgangers
De belangrijke stadsader Augustijnenlaan-Belgiëlaan kreeg eind april twee extra veilige oversteken. Zowel aan het stadspark als 
ter hoogte van ’t Convent komt er een extra overgang voor voetgangers. 

Op beide plaatsen werden ook meteen de stoepboorden  
aangepakt”, zegt schepen van Openbare Werken Pascal Van 
Nueten. “Die worden afgeschuind en zo veel comfortabeler voor 
fietsers. Gedaan dus met boodschappen die uit de winkeltas 
vliegen wanneer je met de fiets de stoepboord passeert. Het zijn 
slechts kleine ingrepen die op zeer korte termijn de veiligheid 
en het comfort voor voetgangers en fietsers verhogen.”

Ook de volledige heraanleg van de as Augustijnenlaan- 
Belgiëlaan-Olympiadelaan tot een stadsboulevard met groen 
en waterpartijen staat nog steeds op de planning. “Binnenkort 
starten we met een uitgebreide burgerbevraging om te weten 
wat de Herentalsenaar verwacht van de heraanleg. Het hele  
project is een werk van jaren, maar we vorderen stap voor 
stap. Ondertussen blijven we met verschillende maatregelen 
investeren in het belang van de zwakke weggebruikers”, besluit 
schepen van Mobiliteit Yoleen Van Camp.

 “De twee extra oversteken maken de Augustijnenlaan een stuk 
veiliger. Dankzij de afgeschuinde stoepboorden is het ook heel wat 
comfortabeler fietsen”, weet schepen Pascal Van Nueten.

 “Onderweg passeer je soms echte erfgoedpareltjes”, vertelt schepen 
van Toerisme Stefan Verraedt.

Naar hartenlust bewegen in een veilige stad
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Nieuwe hondenlosloopweide aan de Hellekens
Baasjes kunnen sinds kort hun honden naar hartenlust laten ravotten op een nieuwe 
hondenlosloopweide. Met dank aan het Agentschap voor Natuur en Bos zijn er in 
onze stad nu al twee dergelijke zones.

De nieuwe weide ligt aan de Hellekens in 
één van de mooiste stukjes van Herentals. 
Je vindt ze binnen de ring, ter hoogte van 
De Hut, maar dan aan de andere kant van 
de Kleine Nete. Vlakbij het centrum.  
De weide is ongeveer een hectare groot  
en volledig omzoomd door hagen. Er  
werden aan de boomgaard ook jonge 
hoogstambomen aangeplant. Een pracht-
locatie om heerlijk te stoeien met je hond.

De honger van het stadsbestuur is  
echter nog steeds niet gestild. Schepen  
van Dierenwelzijn Yoleen Van Camp: 
“Onze ambitie is om minstens een  
hondenlosloopweide per deelgemeente te 
creëren. In Herentals zelf zitten we  
al redelijk goed, maar voor Noorderwijk 
en Morkhoven zoeken we nog goede  
locaties. Tips en suggesties zijn altijd 
welkom.”

Opnieuw heerlijk  
winkelen in onze  
winkelstraten en  
op de markt
Naar aanleiding van de versoepelde 
coronamaatregelen, gingen midden mei 
al onze winkels opnieuw open. Een tijdje 
later volgden de twee Herentalse  
markten. De zondagsmarkt was als eerste 
aan de beurt.

“De zondagsmarkt was meteen goed voor 
een 4.000-tal bezoekers”, merkt schepen 
van Markten Yoleen Van Camp op. “Het 
was een blij weerzien met alle vertrouwde 
marktkramers. Ook met de social  
distancing-regels blijft onze zondagsmarkt 

een van de meest gezellige plekjes van de 
Kempen.” Ook de vrijdagsmarkt kende 
een goede heropstart met meer dan 2.500 
bezoekers. Een serieuze domper is wel 
dat het aantal kramen beperkt blijft tot 

50. Een streep door de rekening van heel 
wat trouwe bezoekers, maar vooral van de 
vaste marktkramers. “De vrijdagsmarkt 
telt ongeveer 130 vaste marktkramers. We 
hebben er alles aan gedaan om toelating te 
krijgen om op twee locaties met telkens  
50 kramen te mogen starten. Een deel 
in de Augustijnenlaan en een deel op de 
Grote Markt.”

Toch kreeg het stadsbestuur geen  
toestemming van hogerhand. “Na overleg 
met de marktkramers werd uiteindelijk 
beslist om ze per week te laten afwisselen. 
Zeker niet ideaal, maar op die manier 
komt iedereen zoveel mogelijk aan bod.  
De stad zorgt elke week ook voor grond-
plannetjes. Zo weet je steeds welke kramen 
er staan en waar je ze kan vinden.”

Jong N-VA Herentals

Iets voor jou?
Begin maart ging onze ploeg van Jong N-VA  
Herentals op teambuilding. En dan gaat het uiter-
aard niet altijd over politiek. Denk je graag mee 
na over het jeugdbeleid in onze mooie stad? Wil 
je deelnemen aan een leuke jongerenactiviteit? Of 
heb je bovenal een hart voor Herentals? Dan is Jong 
N-VA Herentals misschien iets voor jou! Neem 
gerust contact op met stijn.janssens@n-va.be.

Versterking voor jeugdhuis 10R20
Het team vrijwilligers van jeugdhuis 10R20 krijgt versterking. In principe 
start er dit jaar nog een halftijdse medewerker. Die komt er dankzij een 
samenwerking met Formaat vzw, de Vlaamse vereniging van jeugdhuizen. 

“Zijn taak bestaat erin om de vrijwilligersploeg bij te staan in de verdere 
uitbouw van het jeugdhuis”, licht schepen van Jeugd Stefan Verraedt toe.  

“Bij het runnen van een jeugd-
huis komt heel wat kijken. Het 
is niet altijd eenvoudig om de 
jeugd, en zeker maatschappelijk 
kwetsbare jongeren, te bereiken. 
Daar zal deze halftijdse kracht 
bij helpen. Hij neemt ook deel 
aan het jeugdwelzijnsoverleg en 
is op de hoogte van wie in onze 
stad allemaal bezig is met het 
helpen van jongeren.”

 Schepen Yoleen Van Camp zag op de eerste 
zondagsmarkt heel wat tevreden en opgeluchte 
gezichten. Veel succes aan alle winkeliers en 
marktkramers!

 De halftijdse medewerker zal nog dit jaar 
bijspringen bij het team van vrijwilligers.

 “Het is een prachtig stukje natuur pal in het 
centrum van Herentals. Onze honden vinden 
het alvast heerlijk”, vertelt Inne.
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


