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Veilig thuis in een welvarend Herentals

Beste inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven,

U was met zo’n 5 000 om uw steun, vertrouwen en stem te geven 
aan de N-VA. Daarvoor willen we u uitdrukkelijk bedanken.  

Dankzij uw massale steun groeien we één zetel, worden we  
afgetekend de grootste partij, maken we een einde aan achttien 
jaar socialistisch bestuur en besturen we voortaan Herentals, 
Noorderwijk en Morkhoven mee.

Met die massale steun gaan we verder aan de slag en gaan we kei-
hard werken voor een beter Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. 

Daar kan u ook zelf uw steentje toe bijdragen. In de komende 
dagen, weken en maanden zullen we, samen met onze  
coalitiepartner, het bestuursprogramma voor een betere  
Keizerstad uittekenen. Ons programma vormt daarbij de 
leidraad. Dat is mee het resultaat van jarenlange huisbezoeken 
waarbij u van zich liet horen. Mist u toch nog zaken? Goede 
ideeën die nog bij u zijn opgekomen? Het is nu hét moment om 
dit te laten weten, zodat het in het bestuursakkoord opgenomen 
kan worden. Laat dus zeker van u horen! Op onze Facebook- 
pagina www.facebook.com/nvaherentals vindt u de voorstelling 
van onze negen verkozenen en drie schepenen terug. 

Tot slot willen we in het bijzonder onze vele trouwe leden  
van harte danken voor hun onmisbare steun. Mede dankzij u 
boekten we dit mooie verkiezingsresultaat. 

Namens het ganse N-VA-bestuur wensen we u tot slot prettige 
eindejaarsfeesten en een gelukkig en gezond 2019!

Dankzij uw massale steun:
 Beter resultaat dan in 2012
 Grootste partij van Herentals
 Gedaan met achttien jaar socialistisch bestuur
 Mee de stad besturen

Vier onze overwinning mee!

Om u allemaal te bedanken, nodigen we graag iedereen uit om onze overwinning mee te vieren. 
Onze gastspreker is Kris Van Dijck, burgemeester van Dessel en Vlaams Parlementslid. 

Vrijdag 18 januari vanaf 19 uur in het ‘Oud zwembad’ in Noorderwijk

N-VA Herentals wenst u fijne feestdagen!

5 000 x dank 
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Uw N-VA-team voor Herentals

Onze stad heeft een pak troeven: onze centrale 
ligging, groen, horeca, winkels, sport, cultuur, 
historisch patrimonium. Ons stadscentrum met 
de landelijke parels Noorderwijk en Morkhoven  
is uniek. Daarmee willen we de Keizerstad weer 
op de kaart zetten met weer aantrekkelijke dorps-
pleinen, bloeiende winkelstraten en beleving. 
Voor onze voet- en fietspaden moeten we een 
serieuze inhaalbeweging maken en als dierenvriend 
waak ik erover dat dierenwelzijn een volwaardige 
bevoegdheid wordt.

Ik trek resoluut de kaart van de jeugd en de 
verenigingen. Zij zijn het kloppende hart van 
onze Herentalse samenleving en verdienen meer 
ondersteuning, met onder andere een polyvalente 
(fuif)zaal. Onze stad heeft het potentieel om een 
toeristische trekpleister te worden, de prachtige 
stad van weleer.

Als zaakvoerder van een bloeiende zaak wil ik de 
ondernemersmentaliteit in het schepencollege bren-
gen. Out-of-the-box denken, zuinig met middelen 
omspringen, meerwaarde creëren, er keihard voor 
werken. Onze stad moet net, logisch ingedeeld en 
weer opgewaardeerd worden, van ons centrum tot 
onze groene longen en onze kerkhoven. Ik wil dat de 
Herentalsenaar weer echt fier kan zijn op Herentals.Pascal Van Nueten

47, zaakvoerder  
Wolfstee en schepen

Stefan Verraedt
39 jaar, leerkracht  
buitengewoon  
onderwijs en schepen

Yoleen Van Camp
31 jaar, Kamerlid en 
eerste schepen

Dankzij uw steun zitten er vanaf januari negen uiterst  
gemotiveerde N-VA’ers in de gemeenteraad. Samen met onze 
bestuursleden zijn zij hét aanspreekpunt voor verbeteringen 
in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. We stellen ze graag 
allemaal aan u voor. 

Uw schepenen
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Mijn naam is Andreas 
Huyskens, 33 jaar oud en  
Herentalsenaar in hart en 
nieren. Momenteel productie- 
medewerker bij ‘de LU’, 
maar binnenkort ook uitba-
ter van café ’t Saske, samen 
met mijn vriendin Sarah. 
Doorheen mijn loopbaan, 
die zich afgespeeld heeft in 
verschillende horecazaken, 
zag ik Herentals achteruit-
gaan. Van een bruisende stad 
met een prachtige winkelstraat 
tot een saai stadscentrum, om 
nog maar te zwijgen over onze mobiliteit. De komende zes 
jaar wil ik hier verandering in brengen. 

Mijn naam is Jennis  
Wagemans en ik ben 24 
jaar geleden geboren in 
Herentals. Ik groeide op in 
Morkhoven, waar ik vele 
jaren bij de Chiro actief 
was. Momenteel geef ik les 
in VBS De Wegwijzer. Als 
Morkhovenaar wil ik dat 
onze deelgemeenten einde-
lijk de aandacht krijgen die 
zij verdienen. Omdat ik zelf 
nog steeds betrokken en begaan ben 
met onze jeugd(verenigingen), wil ik dat ook zij meer onder-
steund worden. Bovendien hebben onze jongeren recht op 
een plaats waar ze kunnen samenkomen om plezier te maken.  

Mijn naam is Nick Kraft, 28 
jaar jong, geboren en getogen 
in Herentals. Na mijn oplei-
ding aan de hotelschool werd 
ik zelfstandige in de muziek-
wereld. Aangezien ik door 
mijn job als DJ bij Lowriderz 
elke week in contact met onze 
jeugd kom, heb ik het uitgaans- 
leven zienderogen achteruit 
zien gaan. Daarom wil ik mijn 
steentje bijdragen in onze gemeente- 
raad om Herentals weer te laten leven 
en de jeugd opnieuw een plaats te geven om elke week veilig 
plezier te kunnen maken.

Hallo iedereen! Mijn naam is 
Eva Kerkhofs en ik ben 32 jaar 
jong. Ik ben een trotse inwoner 
van Noorderwijk/Herentals. 
Van opleiding ben ik bakker/
banketbakker, een job die ik 
met passie uitvoer bij de bak-
ker in het hartje van het mooie 
Noorderwijk. Ik ben graag 
een luisterend oor voor ideeën 
voor een beter Noorderwijk/
Herentals, dus spreek me gerust 
aan bij de bakker of in het dorp! Als trotse mama van twee 
schatten van dochters ga ik me volledig inzetten voor meer 
verkeersveiligheid, voor onze jeugd en voor een bruisend 
Noorderwijk.

Hallo, ik ben Eva, 42 jaar, en 
in de eerste plaats fiere mama 
van drie prachtkinderen die  
er samen met mama voor 
willen gaan. Ik ben een 
ondernemend type en dit zowel 
zakelijk als privé. Dit wil ik 
verderzetten in de politiek. 
Veiligheid en verkeer, het 
milieu en welvaart zijn dan 
ook mijn kernwoorden en 
als Noorderwijkse zal ik de 
belangen van onze deelgemeente ook behartigen.

Mijn naam is Axana Ceulemans, 
48 jaar, Herentalsenaar in hart 
en ziel. Tijdens deze legislatuur 
wil ik vooral een sociaal engage-
ment aangaan, met mijn passie 
voor mensen vraagbaak zijn 
voor zij die hulp nodig hebben 
in het dichte administratieve 
kluwen. Een efficiënte en klant-
vriendelijke dienstverlening 
staat dan ook hoog op mijn 
agenda. Ook wil ik inzetten op 
een stad die opnieuw bruist, 
met een vlotte mobiliteit en een voldoende doordachte 
huisvesting.

Andreas Huyskens
33 jaar, medewerker bij LU  

en toekomstig uitbater  
café ’t Saske

Jennis Wagemans
24 jaar, leerkracht 
VBS De Wegwijzer

Nick Kraft
28 jaar, DJ Lowriderz

Axana Ceulemans
48 jaar, choreografe K3

Eva Kerkhofs
32 jaar, medewerker 
bakkerij Vermeulen

Eva Brandwijk
42 jaar, zelfstandige

Uw gemeenteraadsleden



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.

van Vlaanderen weer een 
topsportland.

en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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