NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Herentals

Noorderwijk
Morkhoven

JUNI 2021, NR. 2 I V.U.: ARNOUT DE CUYPER, DRUIVENSTRAAT 7, 2200 HERENTALS

herentals@n-va.be

www.n-va.be/herentals

N-VA Herentals

Nieuwe sporthal in het
centrum van Noorderwijk
Er is een doorbraak in het dossier van de langverwachte
sporthal voor Noorderwijk en Morkhoven. Alle lichten
staan op groen om te starten met de laatste onderhandelingen. En al even belangrijk: de sporthal komt in het
centrum van Noorderwijk. In de plaats van de oude dus.
In mei diende de aannemer zijn offerte in. Daarover
wordt de komende maanden nog verder onderhandeld.
Bedoeling is om al in 2023 in de nieuwe sporthal te
kunnen sporten.
Schepen van Sport Yoleen Van Camp reageert tevreden: “De
inwoners van Noorderwijk en Morkhoven vragen al twintig
jaar een nieuwe sporthal. En dat met een duidelijke voorkeur voor het centrum van Noorderwijk. Daarmee komen
we met de N-VA een belangrijke verkiezingsbelofte na. Er
volgen nog enkele belangrijke onderhandelingen. Maar als
alles vlot verloopt, dan kunnen onze sportclubs, scholen
en verenigingen uit Noorderwijk en Morkhoven zich vanaf
2023 helemaal uitleven in een spiksplinternieuwe en dubbel
zo grote sporthal.”

Twee jaar bouwen

N-VA’ers Griet, Rikkert en Eva uit Noorderwijk en Morkhoven zijn
opgelucht en blij: “Onze nieuwe sporthal zit eindelijk in de laatste
rechte lijn. En dat op de voorkeurslocatie in het centrum van Noorderwijk. Wij kijken er al naar uit om er vanaf 2023 in te gaan sporten!”
Als de laatste onderhandelingen zijn afgerond, kan de aannemer de bouwvergunning aanvragen. Eens die is
goedgekeurd, duurt het ongeveer 22 maanden
om de nieuwe sporthal te bouwen. De aannemer staat dan de komende 35 jaar in voor
het onderhoud en het beheer van de sporthal.
Daarna kan de stad de gronden en het gebouw
overnemen aan de geschatte waarde.

De gronden worden in erfpacht gegeven door het
Chirocomité, de kerkfabriek en enkele private partners.

Yoleen Van Camp
Schepen van Sport

Hang op 11 juli de leeuwenvlag uit en
maak kans op een leuke attentie!
Toon op onze Vlaamse feestdag dat je een fiere Vlaming bent en hang op 11
juli de Vlaamse Leeuw uit. Wij rijden die dag rond in Herentals, Noorderwijk
en Morkhoven. Hangt je vlag uit en komen we je tegen op onze ronde? Dan
krijg je van ons een leuk geschenkje. Nog geen Vlaamse leeuwenvlag in
huis? Neem dan contact op via herentals@n-va.be en wij zorgen ervoor.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 16 juni.
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Sociale huisvesting:
fraude met buitenlandse
eigendommen wordt
aangepakt
Huurders van een sociale woning mogen geen huis of gronden in eigendom hebben. In eigen land valt dat eenvoudig te
controleren, maar in het buitenland is dat veel moeilijker. Op
voorstel van de N-VA-bestuurders in onze sociale huisvestingsmaatschappijen starten ook De Woonbrug en de Geelse
Huisvesting met fraudeonderzoeken naar eigendommen in
het buitenland.
Bestuurders van De Woonbrug Rikkert Van Bauwel en Griet
Van Nueten lichten toe: “Het is belangrijk dat sociale woningen
toekomen aan wie er recht op heeft. De wachtlijsten zijn lang.
Een goede zaak dus dat onze Herentalse huisvestingsmaatschappijen werk maken van het opsporen van fraude met buitenlandse
eigendommen. Dergelijke fraude kan echt niet.”

Heeft een sociale huurder bijvoorbeeld na een erfenis slechts een
klein stukje van een huis of grond in eigendom, dan krijgt hij of
zij nog de kans om dat te verkopen. Maar de echte fraudegevallen
worden voortaan aangepakt.

25 fraudegevallen in Lier
“Bij gelijkaardig fraudeonderzoek in Lier begin dit jaar werden
25 gevallen ontdekt van sociale huurders met vastgoed in het
buitenland. Zij moeten hun sociale woning nu verlaten en een
aantal krijgen een stevige boete”, weet Hilde Lemmens, bestuurder bij de Geelse Huisvesting.

Haalbaarheid nieuwe ijsbaan
wordt onderzocht
De stad Herentals start samen met Sport Vlaanderen een haalbaarheidsstudie naar een nieuwe ijsbaan in Herentals. Dat is
hoog tijd. De huidige is verouderd en de tentconstructie is verre
van ideaal voor een ijsbaan. Het aantal schaatsers blijft ook
stijgen.
“Verschillende scenario’s worden onderzocht: een nieuwe ijsbaan
van 30 bij 60 meter zoals de huidige of een dubbele ijsbaan. Daarbij
kunnen de twee banen naast elkaar of misschien wel bovenop
elkaar komen te liggen”, zegt schepen van Sport Yoleen Van Camp.

IJstijd verdubbelen
N-VA-bestuurslid Wim Van Gilsen, ook secretaris van ijshockeyclub HYC, volgt het dossier al een tijdje van nabij op: “Een nieuwe
ijsbaan op termijn zou sowieso schitterend zijn. Met twee ijsbanen
zouden we de ijstijd nog eens kunnen verdubbelen. Dat zou heel
goed nieuws zijn voor onze ijshockeyclub HYC, maar ook voor de
kunstschaatsers en alle gewone schaatsers die nu allemaal samen
de verouderde baan moeten delen.” Wordt vervolgd.

herentals@n-va.be

Griet Van Nueten
Bestuurder
De Woonbrug

Rikkert Van Bauwel
Bestuurder
De Woonbrug

Hilde Lemmens
Bestuurder
Geelse Huisvesting

Wim Van Gilsen en Yoleen Van Camp: “Een nieuwe
ijsbaan of misschien zelfs twee zou op termijn schitterend
zijn. Het is belangrijk dat we nu kunnen starten met het
onderzoeken van de verschillende mogelijkheden.”
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Bestuurslid in de kijker: Stijn Janssens
Sinds kort zetelt Stijn Janssens in het nationaal partijbestuur van de N-VA. Elke week vergadert hij samen met
voorzitter Bart De Wever en de andere partijkopstukken over de koers van de N-VA. Hoog tijd voor een gesprekje.

Hoe geraak je als jonge gast uit
Herentals in één van de hoogste
bestuursorganen van de N-VA?
“Sinds de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018 ben ik actief bij N-VA
Herentals. Ik stond zelf niet op de
lijst, maar trok mee de campagne
achter de schermen. Ik ben ook
voorzitter van Jong N-VA Herentals
en zetel al enkele jaren in het bestuur
van N-VA Kempen. Van daaruit werd
ik door de leden verkozen in de nationale partijraad. Recent werd ik ook
nog eens verkozen in het nationaal
partijbestuur. Een mooi traject dus.”

Wat doe je verder nog?
“Ik ben zaakvoerder van mijn eigen
videoproductiebedrijf, Full Vision
Studio. Dat breidde vorig jaar nog uit
met de oprichting van de firma Staal
Designs. Je kan me ook tegenkomen
binnen de verschillendere ondernemersverenigingen in de regio.”

En als je niet werkt of met politiek
bezig bent?
“Dan ga ik al graag eens een pintje
drinken met vrienden of een rondje
lopen in de bossen van Herentals.”

Succes in het partijbestuur!

Van half maart tot eind juni stippelde de toeristische dienst elke week een ‘Wandeling van
de Week’ uit in Herentals, Noorderwijk of Morkhoven. Knap werk! Wij genoten tijdens één
van de wandelingen volop van de natuur rond de Kruisberg.

N-VA
ls
Herenta
!
in actie

Gaan jullie deze zomer mee hartenjagen? Hartenjagen is het
nieuwste initiatief van Handelshart Herentals. Download de app,
speel de spelletjes terwijl je op pad bent in het centrum van
Herentals, Noorderwijk of Morkhoven en maak kans op mooie
prijzen. N-VA’ers Griet, Rikkert en Eva testten het uit in Morkhoven
en Noorderwijk. Alle info op www.handelshart.be/hartenjagen.

In mei gingen de terrassen terug open. In juni volgde de
rest van de horeca. Succes aan alle Herentalse horecanten.
Wij duimen mee voor een topzomer.

Gezocht: zwerfkattenvrijwilliger
Heb jij een hart voor dieren? Misschien is vrijwilliger worden bij het zwerfkattenproject van de stad dan wel
iets voor jou. Je vangt zwerfkatjes, rijdt ermee naar de dierenarts en plaatst ze later terug.
Interesse? Je vindt alle info op www.herentals.be/zwerfkatten.
www.n-va.be/herentals
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Heeft u het DNA van de N-VA?
Doe de test!
De N-VA telt in haar rangen mensen in alle soorten en maten. Toch zijn er enkele kenmerken die
zowat alle N-VA’ers met elkaar gemeen hebben. Ze behoren als het ware tot het DNA van de N-VA.

Benieuwd of u ook N-VA-DNA heeft?

Hieronder vindt u 8 typische N-VA-trekjes die u het antwoord geven.
1. Een N-VA’er wil zoveel mogelijk autonomie voor Vlaanderen.
2. Een N-VA’er gaat voor een hechte Vlaamse gemeenschap.
3. Een N-VA’er gelooft in het verhaal van rechten en plichten.
4. Een N-VA’er koestert zijn cultureel en ecologisch erfgoed.
5. Een N-VA’er gelooft in goed onderwijs als sociale springplank.
6. Een N-VA’er blijft niet aan de zijlijn staan.
7. Een N-VA’er gelooft in welvaartscreatie via vrij ondernemerschap.
8. Een N-VA’er voelt zich solidair met andere volkeren.
Herkent u zichzelf in deze kenmerken? Word dan lid van de N-VA!
Surf naar www.n-va.be/word-lid | mail naar leden@n-va.be | bel naar 02 219 49 30

Het DNA van de N-VA
volgens Bart De Wever
014229

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

