Quiz mee met Jong N-VA
•A
 lgemene kennisquiz voor

het goede doel
•V
 rijdag 15 november
•S
 tart: 20 uur
•Z
 aal ’t Hof, Herentals

• Ploegen van max. 6 personen -

15 euro per ploeg
• Inschrijven bij:

stijn.janssens@n-va.be
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Ambitieuze plannen zetten onze fiere
Keizerstede weer op de kaart
De voorbije maanden deden de Herentalsenaren uitgebreid hun zeg over wat zij belangrijk vinden
voor Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Veel van die ideeën en plannen kwamen terecht in het
nieuwe bestuursakkoord. Met het ambitieuze bestuursakkoord willen we onze fiere Keizerstede
weer op de kaart zetten. Wij zetten de krachtlijnen voor u op een rij.
1. Een bruisend Herentals

3. Een bereikbaar Herentals

2. Noorderwijk en Morkhoven tellen mee

4. Een veilig en warm Herentals

De polyvalente stadsfeestzaal gaat er eindelijk komen. Gedaan
met fuiven in een afgeleefde zaal. Op het binnengebied
achter ‘t Schaliken komt ondergrondse parking. Zo kan de
Grote Markt geleidelijk parkeervrij worden, te beginnen
met de zuidkant. We maken werk van een cultureel erfgoedbeleid. Wat toerisme betreft steken we een serieus tandje
bij. De middenstand, horeca en ondernemers vinden in dit
stadsbestuur een medestander om samen te zoeken naar
oplossingen voor de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd
worden. Met het Zandpand, het promofonds en Handelshart
Herentals zijn de eerste stappen al gezet. De subsidiepot
voor onze verenigingen en sportclubs laten we stijgen.
Het dorpsplein van Morkhoven pakken we aan. Voor het
binnengebied in Noorderwijk komt er een masterplan. De
nieuwe sporthal in Noorderwijk komt er en dat in de eerste
plaats voor de huidige sportclubs.

De as Olympiadelaan-Belgiëlaan-Augustijnenlaan-jachthaven
wordt een groene, toegankelijke stadsboulevard. Ook de
overige verwaarloosde ‘toegangspoorten’ tot onze stad, zoals
de Herenthoutseweg en de Lierseweg, pakken we aan.
De veiligheid van fietsers en voetgangers is daarbij onze eerste
prioriteit. Wat de noodzakelijke ondertunneling van de
spoorovergangen betreft halen we alles uit de kast om druk
uit te oefenen op Infrabel en de NMBS. Ze hebben aan dit
stadsbestuur een lastige klant zolang onze stad niet krijgt
wat haar toekomt: een aangename stationsomgeving met
ondertunnelingen die een einde maken aan de verkeerschaos.
Geld voor de eerste studies werd ondertussen al gevonden.
Herentals is een warme zorgstad met een breed netwerk van
voorzieningen. Dat zal niet veranderen. Het veiligheidsschild met camera’s rond onze stad wordt verder uitgebouwd.
En we investeren meer in onze politie.

N-VA Herentals in beeld
 erentals Fietst en Feest
H
was weer een schot in de
roos. Met dank aan het
mooie weer, de blinkende
renners en knallende dj’s.
Maar vooral dankzij de
inzet van honderden
Herentalsenaren. Ook
wij hielpen mee met een
ploegje. Een dikke pluim
voor alle vrijwilligers!

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

 p Moederdag zette N-VA Herentals alle lieve
O
mama’s, moekes en oma’s in de bloemetjes.
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Eerste schepen Yoleen
Van Camp herkozen in
het parlement
Bij de parlementsverkiezingen van 26 mei werd
eerste schepen Yoleen Van Camp herkozen in de
Kamer. “Ik wil iedereen bedanken voor de steun
en het vertrouwen”, zegt ze.
Yoleen Van Camp: “Als enig Kempens N-VA-Kamerlid heb ik
me de afgelopen vijf jaar volop voor onze regio ingezet. En met
succes. We kregen betere treinstellen, meer verbindingen en de
stiptheid wordt nu op de voet gevolgd. De ondertunneling van
de spooroverwegen staat opnieuw op de agenda. De belastingen
voor werkgevers dalen en het aantal jobs stijgt. Op de hoofdverbindingen tussen onze steden krijgen we afgescheiden fietspaden
en het fietsostradenet breidt uit. In Brussel nam ik ook verschillende initiatieven om dierenwelzijn te bevorderen. En nieuwe
voorstellen staan al klaar.”

© GVA (Bart De Deken)

Vijf jaar hard gewerkt

Plannen voor de komende vijf jaar

“De komende vijf jaar ben ik opnieuw de enige Kempenaar in de N-VA-Kamerfractie”, vervolgt Yoleen Van Camp.
“Een nieuwe batterij interpellaties, wetsvoorstellen en resoluties werden al meteen ingediend. Ondertussen kan ik
mijn pleidooi voor onze regio ook kracht bijzetten met een lokaal mandaat als eerste schepen van onze historische
hoofdstad van de Kempen. Als voorzitter van de vervoerregioraad zal ik erover waken dat ons Kempens openbaarvervoernet verbetert.
Daarnaast blijf ik me ook toeleggen op betaalbare zorg en betere werkomstandigheden voor onze zorgverleners.
Voor de komende jaren kreeg ik van de partij het vertrouwen om bijkomend het thema asiel en migratie op te volgen.
Op dat vlak zal ik meewerken aan een streng, maar rechtvaardig beleid.”

Jong N-VA Herentals schiet uit startblokken
Wil je mee nadenken over het jeugdbeleid in onze
mooie stad? Of af en toe deelnemen aan een leuke
jongerenactiviteit? Dan is Jong N-VA Herentals iets
voor jou! Jongeren worden vaak weggezet als ‘niet
geïnteresseerd in politiek’. Daar klopt natuurlijk niets
van. En al helemaal niet als het gaat over je eigen stad,
deelgemeente of vereniging. Dus ben je jong en heb je
een hart voor Herentals? Neem dan zeker vrijblijvend
contact op! Op 15 november organiseert Jong N-VA
haar eerste evenement. Met een quiz in zaal ’t Hof
zamelen we geld in voor het goede doel.
Contact
Voorzitter: Stijn Janssens (stijn.janssens@n-va.be)
V.l.n.r.: Anneke, Anke, Stijn, Steff en Quinten.

herentals@n-va.be
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Kempens Karakter vindt onderdak in kasteel Le Paige
Erfgoedvereniging Kempens Karakter blijft in Herentals, de historische
hoofdstad van de Kempen. De vereniging vond nieuw onderdak
in het prachtige kasteel Le Paige. Kempens Karakter kende een
sterke groei en barstte daardoor uit zijn voegen in het Begijnhof
van Herentals. Bedoeling is om het kasteel verder uit te bouwen als
open erfgoedhuis. Ook het park en historische arboretum nemen we
binnenkort onder handen. Kortom, meer leven in de brouwerij op
een van de mooiste stukjes Herentals.
S chepen van Toerisme en Erfgoed en voorzitter van de erfgoedcel
Kempens Karakter Stefan Verraedt (vierde van links op de foto) ging
een kijkje nemen in hun nieuwe stek. N-VA Herentals wenst hen alvast
veel succes op deze prachtige locatie.

Vzw’s Boskat en Bospad houden al meer dan 20 jaar het
Herentalse groen in topform
Kent u vzw’s Boskat en Bospad al? Nee?
Gemeenteraadslid en kersvers voorzitter
van beide vzw’s Axana Ceulemans geeft
u graag een woordje uitleg.

Wat doet vzw Boskat?

 emeenteraadslid en kersvers voorzitter
G
van de beide vzw’s Axana Ceulemans
met medewerkers Andy en Mariam. Andy
en Mariam zijn dé specialisten onkruidbestrijding. Met een machine op kokend
water gaan ze alle onkruid te lijf.

“Boskat is een Herentals maatwerkbedrijf
met een 40-tal medewerkers gespecialiseerd in groenonderhoud. Zowel bij
gemeentebesturen, op industrieterreinen
als bij mensen thuis houden ze het groen
in topvorm”, zegt Axana Ceulemans.

Wat doet vzw Bospad?

“Bospad is gespecialiseerd in milieu- en
natuurwerken voor gemeentebesturen:
exotenbestrijding, maaiopdrachten, zwerf-

vuilbestrijding, plaatsen van paddenschermen …”, legt zegt Axana Ceulemans
uit. Bij Bospad werken tien mensen.

Wat doen Boskat en Bospad voor
Herentals?

“De groendienst van de stad levert keihard
werk. Maar als ze in het groene hoogseizoen
niet alles gebolwerkt krijgen, springt Boskat
of Bospad graag bij. Beide vzw’s geven
mensen uit Herentals en omstreken met
een afstand tot de gewone arbeidsmarkt de
kans om die kloof te dichten. Dankzij een
voltijdse baan in het groenonderhoud gaan
mensen terug aan de slag. De vzw’s bieden
daarbij uitgebreide ondersteuning en opleidingen op maat van de medewerker”, aldus
Axana Ceulemans.

Groenbeheer Begijnhofpak: kiezen voor biodiversiteit
Onze natuur komt steeds meer onder druk te staan.
Het besef dat biodiversiteit bijdraagt tot het welzijn van de
mens groeit met de dag. Kort gemaaide grasperken, waar
geen plaats is voor een weelderig bloementapijt, zijn
gemiste kansen voor onze bijen en vlinders. In Herentals
kiezen we daarom voor een andere aanpak. We maken
komaf met oude gewoonten en gooien het groenbeheer
over een andere boeg. Mooi voorbeeld daarvan is het
Begijnhofpark. Met lange grassen en wilde bloemen geven
we de natuur alle kansen.
S chepen van Milieu Pascal Van Nueten: “In het Begijnhofpark geven we de
natuur kansen. Want het zogenaamde ‘onkruid’ is belangrijk voor onze biodiversiteit.”
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Bedankt

aan onze meer dan 1 miljoen kiezers.
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Uw N-VA-verkozenen uit de provincie Antwerpen:
Vlaams Parlement
Kamer
Bart De Wever
Liesbeth Homans
Kris Van Dijck
Annick De Ridder
Sofie Joosen
Paul Van Miert

Freya Perdaens
Kathleen Krekels
Manuela Van Werde
Tine van der Vloet
Maarten De Veuster
Philippe Muyters

Jan Jambon
Valerie Van Peel
Bert Wollants
Sophie De Wit
Michael Freilich
Yoleen Van Camp

Koen Metsu
Peter De Roover

Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

