
Geniet van het najaar!

Bedankt Yoleen!
In september kondigde schepen Yoleen Van Camp haar vertrek aan als schepen en 
gemeenteraadslid in Herentals. Met veel dankbaarheid kijkt N-VA Herentals terug 
op de voorbije jaren. Met  Yoleen als onze kopvrouw hebben we heel wat bereikt en 
werden we de grootste partij van Herentals. Als schepen zette ze al haar daadkracht 
in om onze stad beter en bruisender te maken. De cofi nanciering van het hockeyveld, 
de opstart van Handelshart Herentals, de sporthal in Noorderwijk … Het is maar een 
greep uit de projecten die Yoleen de voorbije jaar getrokken heeft.

Bedankt voor de jarenlange inzet, Yoleen!

Eva is nieuwe schepen, Rikkert vervoegt gemeenteraad
Elk einde is een nieuw begin. Op de gemeenteraad van oktober legde gemeenteraadslid Eva Brandwijk (45) de eed af als nieuwe 
schepen in de plaats van Yoleen. Ze neemt al haar bevoegdheden over en wordt schepen van Mobiliteit, Lokale Economie, 
Markten, Dierenwelzijn en Sport. Huidig schepen Pascal Van Nueten vervangt Yoleen in het college als eerste schepen.

Eva is naast onderneemster en fiere mama van drie tieners al vele jaren een vaste 
waarde binnen het Noorderwijkse verenigingsleven. Sinds 2019 is ze een van de 
sterkhouders binnen de N-VA-fractie. “Het is een hele eer om schepen te worden in 
onze mooie stad. Er staan heel wat belangrijke dossiers op de rails, zoals de nieuwe 
sporthal voor Noorderwijk en Morkhoven. Op het vlak van mobiliteit kijken we uit 
naar het nieuwe mobiliteitsplan en naar de heraanleg van de as Augustijnenlaan-
Belgiëlaan-Olympiadelaan.”

Rikkert Van Bauwel (48) nam in oktober de plaats van Yoleen in de gemeenteraad 
in. Rikkert is al verschillende jaren actief achter de schermen bij de N-VA en zetelt 
namens onze stad in huisvestingsmaatschappij De Woonbrug. Ook hij is verre van 
een onbekende in Noorderwijk. De voorbije twintig jaar kregen zowat alle kindjes 
er turnles van ‘meester Rikkert’.

We wensen 
Eva en Rikkert 
veel succes!

Sint-Jobstraat is eerste fi etsstraat van Herentals
De voorbije maanden is hard gewerkt aan de Sint-Jobstraat binnen de ring. Zo komt er een gescheiden rioleringsstelsel en wordt de 
Sint-Jobstraat enkelrichting richting de Hellekensstraat. Maar belangrijker: voortaan zijn fietsers de baas in de Sint-Jobstraat. 
De straat wordt de allereerste echte fietsstraat van Herentals.

Dat betekent dat de maximum snelheid beperkt wordt tot 30 km/uur en dat auto’s geen fietsers mogen inhalen. We bedanken de 
buurt voor hun geduld tijdens de werken. De eerste maanden houden we de gewijzigde verkeerssituatie nauwlettend in het oog. 
Bij ongewenste neveneffecten van de nieuwe verkeersmaatregelen sturen we uiteraard bij.
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Middagpauzes in Jeugdhuis Tiener

Sinds september kunnen oudere studenten uit 
het middelbaar ’s middags terecht in Jeugdhuis 
Tiener.

“Naast hun boterhammen opeten, kunnen de 
jongeren er terecht voor een gezellige babbel, 
een potje darts, pingpong of Playstation”, vertelt 
schepen van Jeugd Stefan Verraedt. “We hopen 
dat heel wat jongeren op middagen maar ook in 
de weekends hun weg vinden naar het jeugdhuis. 
Met de jeugddienst van de stad geven we graag 
extra ondersteuning aan de vrijwilligers van het 
jeugdhuis.”

Geen windmolens op Hoevereveld

Goed nieuws voor de bewoners van de Molekens. 
N-VA-minister Zuhal Demir weigert de 
vergunning voor de windmolens op Hoevereveld.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Pascal Van 
Nueten reageert tevreden: “Onze stad heeft zich 
altijd gekant tegen de windmolens. Je zet geen 
windmolens naast een woonwijk en in de buurt 
van een school. Ook de buurt zelf was tegen en 
diende vele tientallen bezwaren in. Die worden nu 
gehoord door minister Demir. Het is al de derde 
keer dat een vergunning geweigerd wordt. We 
hopen dat de procedureslag daarmee definitief van 
de baan is. Zo niet, vinden de bewoners van de 
Molekens in het stadsbestuur steeds een partner 
om zich daar samen met hen tegen te verzetten.”

 Windmolens op de Molekens? 
Geen denken aan als het van het 
stadsbestuur en schepen Pascal 
Van Nueten afhangt.

Huisvestingsmaatschappijen fuseren voor een sterker 
sociaal woonbeleid
Alle huisvestingsmaatschappijen uit Neteland en de Zuiderkempen fuseren 
binnenkort tot een grote woonmaatschappij. Het gaat onder andere om de 
Woonbrug, de Geelse Huisvestingsmaatschappij en de Kleine Landeigendom. 
Alle huisvestingsmaatschappijen bundelen hun ervaring en expertise.

En dat is goed nieuws voor sociale huurders en kandidaat-huurders. Ze kunnen 
vanaf 2023 aankloppen bij een en dezelfde organisatie. Met nog maar een 
inschrijfsysteem en een wachtlijst. Kortom: inwoners uit de elf betrokken 
gemeenten weten waar ze voortaan terecht kunnen. 

herentals@n-va.be

2



Jong N-VA Herentals
Iets voor jou? 
Wist je dat N-VA Herentals ook aan actieve jongerenwerking heeft? 
Wil je mee nadenken over het jeugdbeleid in onze mooie stad? Of 
af en toe deelnemen aan een leuke jongerenactiviteit of gewoon een 
pintje gaan drinken? Dan is Jong N-VA Herentals misschien iets 
voor jou! Ben je jong en heb je een hart voor Herentals? Neem dan 
zeker contact op met onze voorzitter via stijn.janssens@n-va.be.

Mis de nieuwe reeks winterwandelingen niet
Dubbel goed nieuws voor wandelaars en natuurlie� ebbers. Begin oktober gaf schepen van Toerisme Stefan Verraedt het start-
schot voor een nieuwe reeks winterwandelingen.

Van 3 oktober tot en met 20 maart kan je elke zondag aansluiten 
bij een gegidste wandeling in Herentals, Noorderwijk of 
Morkhoven. Om 14.30 uur stipt kan je kiezen voor een lange 
of een korte wandeling. De wandelingen vertrekken telkens 
aan een horecazaak. Het volledige programma is te raadplegen 
op de website van onze stad.

Wandelbrug de Aa
Intussen is het wandelnetwerk tussen Herentals en Vorselaar 
een brugje rijker. Tussen knooppunt 97 en 25 steek je voortaan 

de Aa over langs een nieuwe wandelbrug. De nieuwe route is 
niet alleen een stuk korter, wandelaars kunnen voortaan ook de 
drukke Poederleeseweg vermijden. 

Schepen van Toerisme Stefan Verraedt: “De rechtstreekse 
oeververbinding biedt heel wat mogelijkheden. Je wandelt vanaf 
nu op een veilige manier van kasteel Le Paige in Herentals tot 
het kasteel de Borrekens in Vorselaar. Dwars door de prachtige 
natuur. Een succesvolle samenwerking tussen Herentals, 
Vorselaar, de provincie Antwerpen en Regionaal Landschap 
Kleine en Grote Nete.”

Word lid!
Kriebelt het bij u om mee te denken over het Herentals van de 
toekomst? Heeft u een groot hart voor Vlaanderen en loopt u over 
van goede ideeën? Aarzel dan niet om contact op te nemen met 
onze afdeling via onze website, sociale media of e-mail! 

Hoe lid worden? 

Heel eenvoudig! Surf naar www.n-va.be en klik op ‘Word lid’.
U steunt hiermee onze partij voor slechts € 12,50 / jaar. 
Neem eens een kijkje op onze website: www.n-va.be/herentals

www.n-va.be/herentals
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20 JAAR
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu 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

centraal.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en 

Surf naar 
Mail naar 
Bel naar 

“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


