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Lakenhal, Grote Markt Herentals

Om 2015 feestelijk af te sluiten en 
het nieuwe jaar in te zetten trakteert 
N-VA Herentals alle inwoners van 
Herentals, Noorderwijk en  
Morkhoven graag op een drankje  
en een frietje.

Iedereen welkom, gratis toegang!

GASTSPREKER: N-VA-KAMER-
LID PETER DE ROOVER

De voormalig voorzitter van de 
Vlaamse Volksbeweging zal het  
hebben over de asiel- en migra-
tiecrisis van de laatste maanden. 
Mis deze boeiende spreker over dit 
brandend actuele thema niet!

N-VA-NIEUWJAARS-
RECEPTIE
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De Herentalsenaar is een dynamische 
politica rijker. Begin 2016 verhuist  
N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp 
van buurgemeente Kasterlee naar  
Herentals. Zij zal voortaan nog meer 
de belangen van onze stad in Brussel 
verdedigen. 

Waarom verhuis je naar Herentals?
Ik woonde nog bij mijn ouders in Kas-
terlee en wil al langer op eigen benen 
staan. Toen het appartement van mijn 
broer in het centrum van Herentals vrij 
kwam, was de keuze snel gemaakt. 

Ik keer hiermee ook terug naar de stad 
van mijn jeugd. Herentals was al mijn 
tweede thuis. Ik heb er gestudeerd in 
het Sint-Jozefscollege, mijn zus woont 
er en mijn broer heeft er lang gewoond.

Het is de bedoeling om je in de lokale 
Herentalse politiek te ‘smijten’?
Inderdaad. Ik versterk de ploeg van 
N-VA Herentals graag met hetzelfde 
enthousiasme als in Kasterlee. Heren-
tals bruist van het potentieel, maar 
mist op dit moment vooral visie en 
ambitie. Op vlak van mobiliteit, par-
keerbeleid en veiligheid is er nog veel 
verbetering mogelijk. De N-VA wil er 
staan voor de inwoners van Herentals, 
Noorderwijk en Morkhoven in 2018. 

Hoe staat het in de Kamer met de  
Kempense treindossiers?
Daar trek ik volop de kaart van de 
Kempense reiziger. En dat begint 
vruchten af te werpen. De extra 
verbinding naar Brussel in de spits en 
de renovatie van de ‘varkensneuzen’ 
zijn al een feit. Voor Herentals blijft de 
ondertunneling van de spoorwegover-
gangen cruciaal voor de mobiliteit in 
onze stad en de verdere ontwikkeling 
van de stationsbuurt. 

Dat laat ik zeker niet los.  
De Herentalsenaar  
heeft hier al veel jaren  
recht op.

N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp ruilt  
Kasterlee voor Herentals

Voorzitter Arnout De Cuyper met 
Yoleen: “De verhuisplannen 
van Yoleen waren voor ons 
een aangename verrassing.  
De Herentalsenaar is een  
dynamische politica rijker.”

Wie is Yoleen Van Camp?• 28 jaar
• Doctor in de Medische  Wetenschappen• Interesses: talen (Yoleen spreekt zeven talen), lezen,  haar metekindje en hondHeb je een vraag? Contacteer  Yoleen op yoleen.vancamp@n-va.be 

of op 0497 08 00 71.
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Eind oktober kwam het stadsbestuur met een plan 
van aanpak voor het binnengebied achter zaal ’t Hof 
en het stadspark langs de Belgiëlaan. Zowel op korte 
termijn als op (zeer) lange termijn plant het stads-
bestuur het één en ander. 

De reacties van de Herentalsenaar verschillen. Ze gaan 
van: ‘mooi en ambitieus project’, over ‘waarom heeft 
het stadsbestuur zo lang gewacht’ tot ‘niemand zit te 
wachten op een nieuwe muur van hoogbouw pal in het 
centrum van de stad’. Ook N-VA Herentals zit nog met 
heel wat vragen. 

NIET ONDER DE INDRUK VAN OPLAPWERK
Op korte termijn wordt het stadspark heraangelegd en 
krijgt het Loopke een opknapbeurt. Verder verdwijnt de 
parking achter ’t Hof tijdelijk naar de andere kant van 
het binnengebied. Al bij al gaat het om weinig specta-
culaire ingrepen. De N-VA is dan ook niet echt onder de 
indruk van dit oplapwerk. 

Fractievoorzitter Kathleen Laverge: “Niemand die 
twijfelt aan het nut van het aanpakken van het stads-
park, integendeel. De vraag die iedereen zich stelt is 
waarom het vijftien jaar geduurd heeft vooraleer deze 

compleet verloederde stadskanker wordt aangepakt. 
Het herstel moet verder gaan dan het kappen van een 
paar bomen en de heraanleg van de vijver.”

MUUR VAN APPARTEMENTEN
Het zijn vooral de lange termijnplannen die vragen 
oproepen. Zo is het de bedoeling om langs de rand van 
het stadspark een stadswal van appartementen op te 
trekken tot zes verdiepingen hoog. “De vrees is dat dit 
de zoveelste rij banale appartementsblokken wordt”, 
zegt Kathleen. “Projectontwikkelaars willen in de eerste 
plaats zo efficiënt en goedkoop mogelijk bouwen.  
Dit leidt zelden tot mooie appartementen die goed  
passen in de omgeving.” Verder mist de N-VA een glo-
bale visie over hoe ons stadscentrum en de Grote Markt 
er in de toekomst moet uitzien. Het feit dat nog geen 
euro voorzien is op de lange termijn roept vragen op. 

De plannen van het stadsbestuur spelen ook in de kaart 
van een zeer select groepje eigenaars en ontwikkelaars 
die eigendommen hebben in het gebied. Dat valt op.

Bij de aanleg van de parking van de Lidl in de  
Augustijnenlaan in 2014 sneuvelde helaas de 
eeuwenoude haag. De Herentalsenaar bleef in het 
historische centrum achter met het zicht op een 
banale parking. Het stadsbestuur lachte ons voorstel 
weg om met de eigenaar te onderhandelen over een 
nieuwe haag. De N-VA trok dan maar zelf naar  
de Lidl. 

Die gaf blijk van meer esthetisch gevoel dan het  
stadsbestuur en besliste op eigen initiatief een nieuwe 
haag te planten. En bij Lidl houden ze zich aan hun 
woord. Dit najaar werd de haag geplant. Binnen een 
paar jaar hoeft de Herentalsenaar niet meer op de 
lelijke parking te kijken.

Herentals heeft vele toeristische troeven. Helaas  
worden die volgens de N-VA veel te weinig uitge-
speeld. Dat bleek ook uit een vraag van onze fractie 
aan het gemeentebestuur. Nochtans is het aantrek-
ken van toeristen en bezoekers positief voor onze 
handelaars en de horeca. Het brengt leven in de 
brouwerij. Elke Herentalsenaar wint erbij.

TALRIJKE TROEVEN, MAAR AMPER  
VERNIEUWENDE INITIATIEVEN
Onze troeven zijn talrijk: het Bloso-sportcentrum,  
Hidrodoe, het Netepark, Toeristentoren, het histo-
risch centrum, begijnhof, cultuurcentum, oud gast-

huis, Art center Hugo Voeten, de jachthaven, onze 
natuurgebieden, … Eigenlijk te veel om op te noemen.

De N-VA-fractie in de gemeenteraad vroeg het  
bestuur welke nieuwe of vernieuwende initiatieven  
er sinds 2013 genomen zijn om Herentals als aantrek-
kelijke centrumstad een ruimere bekendheid te geven.  
Het antwoord was zeer mager. Het bestuur verwijst 
vooral naar de mediacampagnes die lopen via  
Toerisme Provincie Antwerpen. Eigen initiatieven 
worden er nauwelijks genomen. Nochtans is het de 
verantwoordelijk van de stad om met acties te komen. 
Onze Herentalse troeven verdienen beter. 

Het nieuwe Begijnhofpark dat er de komende jaren 
hopelijk komt is zonder meer een mooi project.  
Zo kan de Herentalsenaar genieten van oude na-
tuur en -cultuurlandschappen tot in het hart van 
de stad. Het gebied ligt er al jaren verkommerd bij. 
Hoog tijd dus. Spijtig genoeg ging de stad niet in 
op onze vraag om de ontwikkeling van het  
Begijnhofpark te koppelen aan het project van  
de Hellekensloop.

Gemeenteraadslid Koen Laureys: “Door het Begijn-
hofpark stroomt de Maasloop. Het stadsbestuur 
verwacht om opnieuw water te krijgen in deze Maas-
loop door deze enkel te bevloeien met regenwater. 
Dat zal helaas niet volstaan. Wij hadden de ontwik-
keling van het Begijnhofpark daarom graag gekop-
peld gezien aan het project van de Hellekensloop. 
Maar dat wilde men niet. Een gemiste kans dus.”

We eindigen echter graag met een positieve nood. 
In ons vorige blaadje betreurden we dat het zo lang 
duurde vooraleer het stadsbestuur met een oplossing 
kwam voor de kapotte pomp aan de Hellekensloop. 
kOsh Campus Scheppersstraat startte ondertussen 
de voorbereidende werken. De installatie van de 
pomp is voorzien voor begin 2016.

Een pluim voor Lidl

Promotie van Herentals op laag pitje

Nieuw begijnhofpark: moet er nog water zijn?

In september vond voor 
het vierde jaar op rij onze 
natuurwandeling plaats. 

Onder deskundige leiding van N-VA-gemeenteraadslid en fervent Natuurpunter Koen Laureys ondernam  
een dertigtal leden een tocht op de Kempense heuvelrug. De aansluitende spaghetti-avond was lekker en gezellig.  
N-VA Herentals is klaar voor het nieuwe politieke jaar!

Misplaatste arrogantie of dom?
Tussen droom en daad staan nog veel obstakels. Stel je 
voor dat je in de krant moet lezen dat je eigendom plots 
ingelijfd is in een groot stadsvernieuwingsproject. Kan 
toch niet denk je dan? Nochtans overkwam dit enkele 
Herentalsenaren wier gronden ‘ingelijfd’ werden in de 
grootse plannen van de stad. 
Dit is geen manier om als stadsbestuur om te gaan met 
uw inwoners. Misplaatste arrogantie of eenvoudigweg 
dom? Een slechtere vertrekbasis om onderhandelingen te 
starten met deze eigenaars is er niet. Nochtans hebben 
zij gronden in handen die cruciaal zijn voor het realiseren 
van dit project.

De reacties op de plannen van de stad gaan van mooi 
en ambitieus tot de vraag of Herentals wel zit te 
wachten op een nieuwe muur van hoogbouw pal in  
het centrum. Ook N-VA Herentals zit nog met heel  
wat vragen. 

De stadskanker van 
het stadspark wordt 
eindelijk aangepakt. 
Het mag niet bij 
oplapwerk blijven! 

Binnen een paar 
jaar onttrekt 
een volgroeide 
haag deze lelijke 
parking aan het 
zicht. Een pluim 
voor Lidl!

Binnengebied achter ‘t Hof: visionair of grootheidswaanzin?

dieter.rogiers
Opmerking over tekst
Begijnhofpark:

dieter.rogiers
Opmerking over tekst
noot.




