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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 21 oktober.

Noorderwijk 
Morkhoven

WIN – WIN – WIN!
De Zandstraat, de Grote Markt, het Hofkwartier en de Bovenrij zijn opgefraaid 
met twee grote rode harten, extra zitbanken en een aantal bomen. Dat is het  
resultaat van een mooie samenwerking met Handelshart Herentals, de provincie 
en Europese subsidies.

Bezorg ons voor 30 november je leukste selfie of foto via herentals@n-va.be.  
De schattigste, meest originele of plezantste foto belonen we graag met  
25 euro aan Handelshart Herentals Cadeaucheques.

App laat jongeren kennismaken met chemie (p.3)Meer dan 10.000 bezoekers op septemberkermis (p.2)

 We schonken het geld van de extra gemeenteraad in juni aan het  
personeel van het AZ Herentals. Oneindig veel dank en respect!

Extra coronasteun voor alle Herentalse verenigingen 
De impact van de coronacrisis is groot. Ook onze Herentalse verenigingen 
delen mee in de klappen. Activiteiten die geld in het laatje brengen  
kunnen niet doorgaan of slechts in beperkte mate. Vaak nog met extra 
kosten om alles veilig te laten verlopen. De normale werking ligt  
grotendeels stil. Op voorstel van de Werkgroep tegen Corona nam het 
stadsbestuur een eerste reeks van maatregelen.  Onze jeugdbewegingen, 
sportclubs en verenigingen zijn het kloppend hart van ons samenleven in 
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. We laten hen niet in de steek!

Subsidies verdubbeld 
Om te beginnen worden alle werkingssubsidies voor erkende Herentalse 
verenigingen dit jaar verdubbeld. Zo gaat er alvast een kleine 100.000 
euro extra richting onze verenigingen. Ook jeugdverenigingen krijgen 
een extra duwtje in de rug met een kampsubsidie van 15 euro per lid. 
Daarnaast zijn er nog subsidies voor extra kosten door het coronaveilig 
maken van activiteiten. 

Bevraging brengt problemen in kaart
Tijdens de zomermaanden liep er ook een grote bevraging bij alle  
sportclubs en verenigingen. Welke verenigingen hebben het moeilijk? 
Hoe groot zijn de verliezen of de gemiste inkomsten? Er is een noodfonds 
opgericht waaruit extra steun kan worden voorzien. Verenigingen die 
de komende tijd op problemen stuiten, mogen dit steeds melden aan het 
stadsbestuur. Samen zoeken we naar oplossingen. Ook voor de andere 
getroffen sectoren, zoals de horeca en de handelaars, zoekt het  
stadsbestuur steeds naar de gepaste ondersteuning.

Herentals BON

25 euro
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Officieel geopend!
Na een hele zomer hard werken volgde half september de officiële  
opening van het hockeyveld van HC Artemis. De stad stelt het terrein  
ter beschikking en droeg haar steentje bij met een subsidie van 300.000 
euro. Veel hockeyplezier!

Meer dan 10.000  
bezoekers genieten 
van coronaveilige 
septemberkermis
De septemberkermis lokte meer dan 
10.000 bezoekers naar de nieuwe locatie 
op het multifunctioneel terrein aan de 
Herenthoutseweg. Die nieuwe locatie was 
nodig om meer bezoekers op een veilige 
manier te kunnen ontvangen. Een extra 
kermisweekend was de kers op de taart.

Schepen van Foren Yoleen Van Camp blikt 
tevreden terug: “In veel gemeenten is de 
kermis geschrapt omwille van het corona-
virus. Maar dat was voor ons geen optie. 
Onze kermis is traditie en de kostwinning 
voor alle foorkramers. We hebben gezocht 
naar oplossingen en vonden die op het 
multifunctioneel terrein.”

“Ter compensatie hebben we er een extra 
kermisweekend aan geplakt en moesten 
foorkramers geen standgeld betalen.  
We zijn samen met de foorkramers  
tevreden over de afloop. Meer dan  
10.000 bezoekers is echt een succes.  
Al hoopt iedereen natuurlijk dat de  
septemberkermis volgend jaar gewoon  
kan terugkeren naar de Grote Markt.”

Ook kermis in Noorderwijk en 
Morkhoven
Ook Noorderwijk en Morkhoven  
vergaten we niet. Eind augustus zorgde 
een kleine kermis met een aantal kramen 
in Morkhoven voor sfeer en gezelligheid. 
En de kermis van Noorderwijk kon begin 
oktober doorgaan op de vertrouwde data 
en locatie. En met alle vertrouwde  
foorkramers op post.

Ontharding Riddersberg: minder beton, 
meer natuur
Het wegdek in de Riddersberg is al even in slechte staat. Met het ontharden van de 
straat kiest het stadsbestuur nu voor een duurzame oplossing.

Schepen van Openbare Werken Pascal Van Nueten: “In plaats van een nieuwe laag 
beton of asfalt kiezen we aan de Riddersberg voor ontharding. Kortom: het wegnemen 
van de oude weg. De Riddersberg grenst aan het beschermde dorpsgezicht van de 
Hogewegmolen in Noorderwijk. Langs de weg staat een prachtige laan met bomen. 
Een groene corridor waar heel wat dieren gebruik van maken om zich nestelen of te 
oriënteren. Denk maar aan de beschermde ingekorven vleermuis.”

Dankzij deze ontharding vermijden we schade aan het wortelgestel van de bomen en 
geven we de groene corridor alle ontwikkelingskansen. Minder beton betekent ook 
meer plaats om regenwater te laten infiltreren. Een kleine, maar mooie stap vooruit  
ter bescherming van onze Herentalse natuur.

 “Het was geen optie dat de kermis niet zou 
kunnen doorgaan”, zegt schepen van Foren 
Yoleen Van Camp. “Ondanks corona was het op 
zes weken tijd drie maal kermis in Herentals, 
Noorderwijk en Morkhoven.”

 “Met deze ontharding kiezen we voor een 
duurzame oplossing”, weet schepen van 
Openbare Werken Pascal Van Nueten.
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ResourCity laat jongeren spelenderwijs kennismaken met chemie
In september lanceerde onze stad de interactieve app ResourCity. Met die app jagen Herentalse jongeren met hun  
smartphone niet op vreemde wezentjes, maar wel op chemische elementen. Zo worden ze spelenderwijs warm gemaakt  
voor wetenschap en geschiedenis.

Schepen van Jeugd Stefan Verraedt: “De app is ontwikkeld door de 
Vlaamse onderzoeksinstelling VITO. Hij werd eerder al gelanceerd 
in onder andere Parijs, Kopenhagen en Antwerpen. En sinds sep-
tember dus ook bij ons in Herentals. En daar zijn we best fier op.”

Win gratis ticket voor Hidrodoe
Je kan de app gratis downloaden. Al wandelend door Herentals, 
Noorderwijk en Morkhoven ga je op zoek naar chemische  
elementen. Heb je ze alle 80 verzameld? Dan krijg je een gratis  
toegangsticket voor Hidrodoe.

Goed nieuws voor  
voetbalclub SKS Herentals

SKS Herentals krijgt er een extra trainings- en matchveld 
bij aan het Netepark. De stad stelt het recreatief  
voetbalterrein ter beschikking om het groeiend aantal 
voetballertjes op te vangen. De club krijgt voorrang op het 
gebruik. In ruil doen ze een stevige investering door het 
veld opnieuw te leggen. Ook voor verlichting en  
ballenvangers rond het veld wordt gezorgd. Zo krijgt  
Herentals er een volwaardig voetbalveld bij. 

Ga net als Inne op stap  
met Circuit Sortie
Circuit Sortie brengt mensen met en zonder beperking samen aan 
de hand van mooie plekjes. Samen veilig uit je kot komen,  
vrienden maken en elkaar helpen. Daar draait het om. Circuit 
Sortie is een samenwerking van de Genereuzen (Hart voor  
Handicap) en Inter Vlaanderen.

Hoe werkt het? 
Ga naar www.circuitsortie.be. Voeg zelf een favoriet plekje toe 
of ga eens kijken tussen de leuke plekjes die er al te vinden zijn. 
Circuit Sortie zorgt voor een match en je kan samen op stap.

N-VA-bestuurslid 
Inne koos voor  
kajakken op de  
Kleine Nete. Samen 
met Gitte vertrok 
ze aan De Hut in 
Herentals voor een 
leuke tocht. Wil je 
weten hoe het ging? 
Neem zeker eens een 
kijkje op de website 
van Circuit Sortie. 
Of nog beter: ga 
net als Inne op stap 
samen met Circuit 
Sortie.

Schepen van Jeugd Stefan Verraedt aan een van de startpunten 
aan zaal ’t Hof. Download de app en ga op jacht in Herentals. 

Wie weet win je een gratis ticket van Hidrodoe. 

 Schepen van Sport Yoleen Van Camp: “Een mooie win-win voor 
de stad en de club. SKS heeft een oplossing voor haar plaatstekort 
en onze stad is een mooi aangelegd voetbalveld rijker.”
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Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7 
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

Belastingen

63% 37%

Export

83% 17%

Bevolking

58% 42%

“Bij de N-VA telt uw stem wél mee. 
De N-VA zal de komende jaren meer 
dan ooit waken over de belangen 
van álle Vlamingen.

Bart De Wever
Voorzitter 

Vlaanderen verdient

meer respect
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch 

klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.

U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat 

lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de 

andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen 

gedomineerde uitstelregering. 

Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder 

volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat 

economisch rechthoudt:

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA. 

014229


