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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Nieuwe stadsfeestzaal stevige stap dichterbij

Stad koopt zaal ’t Hof aan
Herentals koopt zaal ’t Hof en de omgeving errond aan. Daarmee zetten we een belangrijke stap  
richting de beloofde nieuwe stadsfeestzaal en de verdere ontwikkeling van het  
binnengebied achter ’t Schaliken en ’t Hof.

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Iedereen welkom!

Vrijdag 24 januari
Vanaf 19.30 uur

Parochiezaal Morkhoven (Goorstraat 1) 

Gastspreker:

Luk Lemmens
Eerste gedeputeerde provincie Antwerpen

Nieuwjaarsreceptie 
N-VA Herentals 

Met de aankoop van ’t Hof komt de beloofde nieuwe stadsfeestzaal  
een stevige stap dichterbij. We maken van het binnengebied een  
echte stadsparel in het hart van Herentals.

Alle inwoners van Herentals, 
Noorderwijk en Morkhoven welkom

Stefan Verraedt
Schepen van Patrimonium en Jeugd

Aankoop zaal ’t Hof cruciaal puzzelstuk
“We hebben grootse plannen voor Herentals. Een stadsfeestzaal 
wordt al heel lang beloofd. Met dit stadsbestuur gaat die zaal 
er eindelijk ook komen. De aankoop van ’t Hof en de omgeving 
is daarin een enorm belangrijke stap,” zegt een fiere schepen 
van Patrimonium en Jeugd Stefan Verraedt. 

Parochie zag grote meerwaarde project
Concreet koopt de stad zaal ’t Hof, het jeugdhuis Tiener, het 
pleintje en de parkjes voor en achter de zaal. De stad had  
het gebied al in erfpacht, maar was zelf vooralsnog geen 
eigenaar. Nu neemt de stad het gebied over van de Sint- 
Waldetrudisparochie. “De parochie zag de grote meerwaarde 

van ons project voor de Herentalse binnenstad. Na diverse 
gesprekken zijn we tot de aankoop kunnen overgaan”, zegt 
Stefan Verraedt. 

Strategische ontwikkeling binnengebied gaat verder
Zaal ’t Hof en de omgeving zijn een belangrijke ontbrekende 
schakel in de verdere ontwikkeling van het binnengebied. 
“Volgens het masterplan uit 2014 biedt de locatie plaats voor 
een nieuwe stadsfeestzaal, een ruim ondergronds parkeer-
terrein en een brede link met het stadspark. Die eigentijdse 
invulling kan er nu komen. We maken van heel het gebied 
een echte stadsparel in het hart van Herentals”, besluit 
schepen Stefan Verraedt.
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 Jong N-VA Herentals droeg haar steentje bij aan 
de jaarlijkse plantjesverkoop voor Kom op tegen 
Kanker. Op twee uur tijd waren alle azalea’s de 
deur uit. Bedankt voor uw steun!

 Half november organiseerde Jong N-VA Herentals een quiz ten 
voordele van vzw Kinderdroom. De vzw verzorgt jaarlijks de intocht 
van Sinterklaas in Herentals. Daarnaast zamelt ze speelgoed in voor 
kinderen. Meer dan twintig ploegen streden voor de overwinning.

N-VA 
Herentals 
in actie

 Fractievoorzitter Jennis Wagemans en bestuurslid Griet Van 
Nueten samen met de drie N-VA-schepenen in Morkhoven:  
“Op de veiligheid van schoolgaande kinderen staat geen prijs.”

Onze plannen voor de 
komende jaren zijn klaar. 
We investeren 80 miljoen euro 
in Herentals, Noorderwijk en 
Morkhoven. De schulden van 
de stad dalen. We schrappen 
verschillende pestbelastingen 
voor bedrijven. En dat alles 
zonder uw belastingen te 
verhogen.  

Molenstraat niet veilig
Morkhovenaren Jennis Wagemans en Griet Van Nueten: “De 
Molenstraat krijgt al vele jaren een rode kaart op vlak van fiets- 
veiligheid. Het is een drukke verbindingsweg tussen Noorderwijk en 
Wiekevorst. Elke dag wagen schoolgaande kinderen zich tussen de 
auto’s en vrachtwagens. Dat is gewoon niet veilig.”

Kiezen voor de veiligste oplossing
Een studiebureau onderzocht verschillende opties. De meest veilige 
optie is om in de Molenstraat vrijliggende fietspaden aan te leggen, 
maar daarvoor stond helaas een huis in de weg. “We kiezen met de 
aankoop van het pand niet voor de goedkoopste, maar wel voor de 
veiligste oplossing”, zeggen Jennis Wagemans en Griet Van Nueten, 
beiden leerkracht in onze stad. “Maar op de veiligheid van school-
gaande kinderen staat dan ook geen prijs. Een verstandige investering 
dus”, besluiten ze.

Stad investeert in veilige fietspaden in Morkhoven
Het stadsbestuur koopt een woning in de Molenstraat in Morkhoven aan. Bedoeling is de woning af te 
breken om op termijn plaats te maken voor veilige, vrijliggende fietspaden in de Molenstraat. Door te 
investeren in fietsveiligheid en in onze deelgemeenten zet de N-VA in op twee van haar absolute prioriteiten.
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Toegang speeltuin Netepark gratis voor alle  
Herentalsenaren in zomerperiode
Goed nieuws voor alle Herentalsenaren. De toegang tot het buitenspeeldomein van 
het Netepark wordt tijdens de zomermaanden juli en augustus volledig gratis voor 
inwoners. Schepen van Sport Yoleen Van Camp: “Hiermee realiseren we opnieuw 
een verkiezingsbelofte. Het frustreert veel Herentalsenaren dat ze in de zomer ook 
toegangsgeld moeten betalen als ze even met de kinderen willen ravotten in de 
speeltuin of sjotten op de voetbalvelden. En terecht! De Herentalse belastingbetaler 
betaalt elk jaar ongeveer voor twee miljoen euro werkingskosten voor het Netepark. 
Daar mag gerust wat meer tegenover staan.” De binnen- en buitenzwembaden blijven 
wel betalend. Maar nu kunnen alle Herentalsenaren het hele jaar gratis genieten 
van de speeltuin, de voetbalvelden en de cafetaria. Laat de zomer maar komen!

Handelshart Herentals 
maakt vliegende start
Eind oktober ging Handelshart Herentals officieel van 
start. De vereniging brengt alle meer dan 500 handelaars, 
horeca-uitbaters en ondernemers van Herentals, Noorder-
wijk en Morkhoven samen. Dankzij hun bijdragen en die 
van de stad beschikt de vzw over een budget van 200 000 euro 
per jaar om te investeren in bruisende winkelstraten. Dat 
is vier keer zoveel als haar voorganger vzw Thals. Met de 
nieuwe ‘Handelshart Herentals Cadeaucheque’ kan je 
ondertussen in bijna alle winkels en cafés terecht. 
Wij wensen de nieuwe ploeg van voorzitter Tony Van 
Orshaegen alle succes!

Parkeerkaart voor 
zorgverleners
Er komt in Herentals een speciale parkeerkaart voor 
zorgverleners. Hiermee maken we parkeren voor artsen en 
verplegers eenvoudiger. Dankzij de kaart verliezen ze geen 
tijd aan het plaatsen van een parkeerschijf of het halen van 
parkeerticketjes wanneer ze patiënten bezoeken. 

Noorderwijk heeft 
overdekte bushalte
Op de foto hiernaast 
is het nog niet te 
zien, maar de meest 
gebruikte bushalte 
van Nooderwijk aan 
het parochiecentrum 
is sinds kort overdekt. 
Noorderwijkse 
gemeenteraadsleden 
en bestuursleden 
Eva Brandwijk, Eva 
Kerkhofs en Rikkert 
Van Bauwel: “Met dit 
stadsbestuur investeren we volop in meer comfort voor openbaar 
vervoer, voor fietsers en voor voetgangers. Uiteraard ook in Noorder-
wijk. Heel wat schoolgaande jeugd staat aan het parochiecentrum 
elke dag op de bus te wachten. Dankzij de overdekte bushalte staan 
de jongeren nu droog.”

Binnenkort opnieuw vissen 
achter het Netepark?
Kunnen we binnenkort  vissen op de vijvers van Sport Vlaanderen 
achter het Netepark? Die vraag stelde gemeenteraadslid en fervent 
visser Nick Kraft op de gemeenteraad aan schepen van Sport Yoleen 
Van Camp. De vijvers zijn al enkele jaren buiten gebruik. Vissers 
maken zich zorgen over het visbestand en de staat van de vijvers. 
Na contact met Sport Vlaanderen 
blijkt dat er mogelijk schot in de 
zaak komt. De waterkwaliteit is 
verbeterd en het probleem met 
de algen is bijna van de baan. 
Sport Vlaanderen roep daarom 
geïnteresseerde vissers of vis-
clubs op om samen te werken.
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ICT en Facilitair Management


