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“Een dikke dankjewel aan alle parkwachters voor hun harde werk”,
is schepen Pascal Van Nueten dankbaar. “Een aantal gaan op verdiend
pensioen, voor de anderen start een nieuw hoofdstuk bij onze stad.”

Recyclagepark overgedragen aan IOK
Vanaf volgend jaar wordt het recyclagepark aan Hemeldonk overgedragen aan de Kempense afvalintercommunale IOK.
“Voor dezelfde prijs krijgt de Herentalsenaar een betere service en langere openingsuren”, vertelt schepen van Milieu Pascal
Van Nueten. “Onze inwoners kunnen voortaan terecht in de containerparken in de buurgemeenten zoals Olen en Herenthout.
Handig, vooral voor de inwoners uit Morkhoven en Noorderwijk.”

Dankjewel aan het personeel

Gedaan met afvaltoerisme

“Herentals was één van de laatste Kempense gemeenten die het
containerpark nog in eigen beheer had. En dat liep altijd goed,
met dank aan het harde werk van de parkwachters. Zij verdienen
een dikke pluim! Nu enkele parkwachters op pensioen gaan, was
het moment daar om ook ons containerpark over te dragen aan
IOK. De overige collega’s worden voortaan ingeschakeld in het
handhaven van GAS-overtredingen. Voor hen begint een nieuw
hoofdstuk bij onze stad”, zegt onze schepen.

Ook het vele afvaltoerisme was een probleem. Door kleine
prijsverschillen of andere regels in vergelijking met buurgemeenten,
kwamen veel niet-Herentalsenaren naar ons containerpark. Met
de overdracht worden alle regels en tarieven geharmoniseerd.
Zo wordt bijvoorbeeld groen- en snoeiafval het hele jaar gratis.
Voor bouwafval zal voortaan wel een kleine vergoeding
gevraagd worden. Herentalse bouwers en verbouwers krijgen
voortaan wel een extra subsidie ter compensatie.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 10 december.
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Renovatie nieuwe kunstencampus Molenvest gestart
Begin november startte de renovatie van de nieuwe kunstencampus aan de Molenvest. Coördinerend schepen van Openbare
Werken Pascal Van Nueten geeft een woordje uitleg.
“De werken gaan wel even duren. Bijna het hele gebouw wordt
gestript en opnieuw opgebouwd. Alles bij elkaar moet er een
11.600 vierkante meter onder handen genomen worden. Een hele
klus. Binnen twee jaar moet de kunstencampus onderdak bieden
aan de leerlingen die nu nog verspreid zitten over de Hikstraat
en de Markgravenstraat. Ook de politie keert dan terug naar het
gebouw. Net als het stadsarchief dat verhuist vanuit de
Augustijnenlaan.”

Nieuw kloppend hart Herentals
“Voor de renovatie trekken we 16 miljoen euro uit. Een stevig
bedrag. Maar in ruil krijgen de 2.000 leerlingen een spiksplinternieuwe campus met alle moderne faciliteiten. Ook heel
wat Herentalse verenigingen gaan er terecht kunnen voor
vergaderingen, opvoeringen, tentoonstellingen enzovoort.
Kortom: het wordt het artistiek kloppend hart dat onze stad
verdient. Een aanwinst die ook heel wat leerlingen buiten
Herentals naar onze stad zal brengen”, weet Pascal.

De werken duren ongeveer twee jaar. Daarna biedt het gebouw
onderdak aan meer dan 2.000 leerlingen, tal van Herentalse
verenigingen, de politie en het stadsarchief.

De werken brengen wel wat verkeersaanpassingen met zich mee.
Schepen van Mobiliteit Yoleen Van Camp:
“Het is een grote werf pal in het centrum. We doen er natuurlijk alles aan om het verkeer vlot en veilig te laten verlopen.
Bij problemen sturen we meteen bij. Neem daarom regelmatig een kijkje op www.herentals.be. Je vindt er steeds de
laatste info en aanpassingen.”

Een diervriendelijke oplossing voor onze duivenplaag
Net als in vele andere steden zorgen duiven ook in Herentals op verschillende plaatsen voor overlast. Daarom gingen we op zoek
naar de meest diervriendelijke oplossing. Resultaat: onze duiven zijn sinds kort aan ‘de pil’.
Schepen van Dierenwelzijn Yoleen Van Camp legt uit:
“Dankzij het anticonceptievoer, maïs met een anticonceptiemiddel, worden de eieren van de duiven onvruchtbaar. Zo
neemt het aantal geleidelijk aan af. In steden die er al mee
gestart zijn, zagen ze het aantal duiven na amper één jaar al
dalen met 30 procent. Na vijf jaar moet dat 60 tot 80 procent
worden. Gevolgen voor andere vogelsoorten zijn er niet.”

Duiven niet voederen
Elke Herentalsenaar kan ook zijn steentje bijdragen: “We
vragen iedereen om duiven niet langer te voederen.
Daarvoor starten we binnenkort met een leuke campagne.
Er staan sinds kort ook boetes op het voederen van duiven.
Maar we hopen natuurlijk dat het nooit zover zal komen”,
besluit Yoleen.

“We vragen onze inwoners om de duiven niet langer te voederen”,
aldus schepen van Dierenwelzijn Yoleen Van Camp.

herentals@n-va.be
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Nieuw gemeenteraadslid in de kijker:

Griet Van Nueten

Sinds december zit Griet in de
gemeenteraad van Herentals. Ze komt
er in de plaats van Nick Kraft. Wij
spraken met haar over haar liefde voor
Morkhoven, haar passie voor sport en
haar inzet voor alle Herentalsenaren.
Waarvoor kunnen onze inwoners op jou
rekenen in de gemeenteraad?
“Ik ga me vooral toeleggen op sport,
verkeersveiligheid en natuurlijk ook
het verdedigen van de belangen van
Morkhoven. Als fervente sporter en
wielrenner zie ik soms letterlijk wat er
beter kan. Ook veilige schoolomgevingen vind ik als mama en
leerkracht enorm belangrijk. En
Morkhoven kan uiteraard op mij
rekenen om de stem van onze prachtige
deelgemeente te vertolken.”

Lichtjeswandelingen in
Herentals, Noorderwijk
en Morkhoven
Trek er met je gezin of bubbel tijdens
de kerstvakantie ’s avonds op uit voor
de lichtjeswandelingen. Schepen van
Toerisme Stefan Verraedt: “De
stadsdiensten hebben prachtig werk
geleverd. Zowel in Herentals,
Noorderwijk en Morkhoven vind je tot
10 januari lichtjesfiguren en sfeervolle
verlichting. Zeker doen, het ziet er
schitterend uit!”

Je zit al even in het Bijzonder Comité
dat zich bezighoudt met steundossiers
van onder ander OCMW-cliënten. Dat
blijft zo?
“Klopt. Ik vind het een meerwaarde om
als brugfiguur het beleid van zowel het
Bijzonder Comité als de gemeenteraad
op te volgen. Herentals is een warme en
solidaire stad die mensen helpt als ze
dat nodig hebben. Dan is het belangrijk
dat de middelen van de belastingbetaler
zorgvuldig gebruikt worden.”
De politiek, leerkracht, onderneemster
en mama. En toch nog tijd voor hobby’s?
Sporten is mijn grote passie. Je kan
me regelmatig al lopend of fietsend
tegenkomen in Morkhoven of daarbuiten. Eens goed afzien op de fiets of de
loopband. En dan terug aan de slag!

Bedankt en veel succes Griet!
Heb je een vraag voor Griet?
Je kan haar steeds bereiken via
griet.vannueten@n-va.be

Wie is Griet?
• 44 jaar
• Mama van Ann-Sophie
• Woont in Morkhoven
us
• Leerkracht op kOsh Camp
t
raa
Scheppersst
• Zaakvoerster van schoon
e
’ell
heidsinstituut Natur
• Een passie voor lopen en
fietsen

Kempense leden stemmen Stijn Janssens in
nationale partijraad N-VA
Bestuurslid en jongerenvoorzitter Stijn Janssens werd door de
Kempense leden overtuigend verkozen in de nationale
partijraad van de N-VA. Proficiat Stijn! De partijraad is zowat
het parlement van de N-VA en neemt alle belangrijke
beslissingen. Ook schepen Yoleen Van Camp zit er als
parlementslid in. Een sterk duo om de belangen van Herentals
en de Kempen te behartigen in Brussel.

Jong N-VA tegen zwerfvuil!
Onze ploeg van Jong N-VA Herentals nam de Olympiadelaan onder handen.
Op een paar uurtjes tijd werden acht zakken zwerfvuil opgeruimd. Knap
werk!

www.n-va.be/herentals
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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:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

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

“

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
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