Jaargang 6 • Nr. 1 • maart 2013

HERENTALS
Verkiezingsbeloftes
stadsbestuur
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In de verkiezingsprogramma’s van
CD&V en sp.a was er aan beloftes
alvast geen gebrek:
• Een fuifzaal in het stadscentrum
• Een sporthal in Noorderwijk (derde
keer, goede keer?)
• Geen verkaveling van het Poederkot
voor sp.a of net wel een verkaveling
voor CD&V
• Een nieuwe brandweerkazerne
• Betaalbare woningen voor 1 000
nieuwe gezinnen
• De ondertunneling van de
spoorovergangen aan de Wellens en
aan het station
• Een overdekte wielerpiste die de stad
niets kost
• Een kunstencampus in de
Markgravenstraat
• Een bruisend handelscentrum zonder
leegstand
• Meer parkeergelegenheid in het
centrum
• De zondagsmarkt op de Grote Markt
…
Herinnert u hen samen met de
N-VA hier de komende jaren aan?

N-VA HERENTALS ‘SMIJT’ ZICH VOLLEDIG VOOR U
U gaf op 14 oktober een duidelijk signaal voor verandering. De N-VA
behaalde vanuit het niets 24 % en werd met acht zetels in de gemeenteraad in
één klap even groot als sp.a en CD&V.
Ondanks uw stem voor verandering besloten de verliezers van de verkiezingen
om verder te doen. Het aftredende bestuur behield een krappe meerderheid
terwijl de kiezer toch een duidelijk signaal gaf dat het met Herentals,
Noorderwijk en Morkhoven anders en beter moet.

ENORME UITDAGINGEN
De N-VA zal deze bestuursperiode voor een sterke en constructieve oppositie
zorgen. Met onze verkozenen gaan we wegen op het beleid. Wij zullen het
huidige bestuur blijven ondervragen over de enorme uitdagingen waar
Herentals voor staat: een doordacht mobiliteitsbeleid (doorstroming op de ring,
een verkeersveilig stadscentrum), stadskernvernieuwing (een aantrekkelijke
binnenstad en aangename dorpskernen), een actief sociaalen integratiebeleid met rechten en plichten en een
doortastend beleid tegen alle vormen van overlast. We
verwachten een duidelijke visie en antwoord op onze
vragen zodat uw roep om verandering gehoor krijgt.

DE OPPOSITIE WERKT VOOR U
Onze stad heeft dank zij de sterke score van de N-VA een
stevige oppositie. Met acht gemeenteraadsleden en drie
ARNOUT DE CUYPER
OCMW-raadsleden zal N-VA Herentals er staan. Onze elf
voorzitter
N-VA Herentals
mandatarissen werken de komende zes jaar voor u!
Binnenin ontdekt u wie ze zijn en waarvoor u bij hen terecht kan.

Met Valentijn trakteerde N-VA Herentals naar jaarlijkse gewoonte de
treinreizigers op een chocolaatje. De N-VA wil snel werk maken van de
opwaardering van de verloederde stationsbuurt. De tijd van plannen en
studeren is stilaan voorbij. Voor de N-VA is het tijd voor actie.
Als enige partij in Herentals had
de N-VA na de verkiezingen een
overwinningsfeestje verdiend. Op
23 november hield N-VA Herentals
daarom het ‘Feest van verandering’
om al haar kiezers te bedanken.

www.n-va.be/herentals

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Uw N-VA-vertegenwoordigers in gemeenteraad en OCMW
ONZE GEMEENTERAADSLEDEN
N-VA Herentals heeft in één klap maar liefst acht gemeenteraadsleden. Hieronder vindt u wie
ze zijn en waarvoor u bij hen terecht kan. Onze gemeenteraadsleden werken voor u!

Kathleen
Laverge

Stefan
Verraedt

Kathy
Verwimp

45 jaar
Parlementair ambtenaar
Fractievoorzitter
kathleen.laverge@n-va.be

33 jaar
Leerkracht buitengewoon
onderwijs
Zit ook in: vzw Herentalse
jeugdlokalen
stefan.verraedt@n-va.be

43 jaar
Zelfstandig nagelstyliste
kathy.verwimp@n-va.be

“Als fractievoorzitter zie ik er de
komende jaren op toe dat de N-VA
ook vanuit de oppositie zijn steentje
zal bijdragen aan het besturen van
Herentals.”

“De Herentalse jeugd kan 100 %
op mij rekenen. Die nieuwe
fuifzaal moet er echt komen!

“Als gemeenteraadslid zal ik er
op toe zien dat uw belastingsgeld
niet wordt verspild. Daar kunt u
op rekenen.”

Axana
Ceulemans

Hubert
Vanooteghem

Koen
Laureys

42 jaar
Zelfstandig onderneemster
Zit ook in: Autonoom
gemeentebedrijf Herentals
(patrimoniumbeheer)
axana.ceulemans@n-va.be

67 jaar
Gepensioneerd ingenieur
Zit ook in: Autonoom
Gemeentebedrijf Herentals
(patrimoniumbeheer)
hubert.vanooteghem@n-va.be

47 jaar
Zelfstandig aannemer
Zit ook in: vzw Kempens
Karakter
koen.laureys@n-va.be

“De komende zes jaar zet ik mij
in voor een bruisend stadscentrum
en een leefbare middenstand
en horeca.”

“Ik ga mij vooral inzetten in de
commissies Financiën en Ruimtelijke
Ordening en Leefmilieu. Burgers
met vragen en voorstellen
weten me te vinden.”

Guy Verellen

Jo Cleymans

59 jaar
Kleine zelfstandige
Zit ook in: politieraad van
zone Neteland
guy.verellen@n-va.be

35 jaar
Supply chain assistant
Zit ook in: politieraad van
zone Neteland
jo.cleymans@n-va.be

“Als gemeente- en politieraadslid
maak ik van een veilig Herentals,
Noorderwijk en Morkhoven mijn
persoonlijke zaak.”

herentals@n-va.be

“Noorderwijk kan op mij
rekenen als hun
vertegenwoordiger in de
gemeenteraad!”

“Als groene jongen zal ik mij
inzetten voor het natuurbehoud
in Herentals, samen met cultuur
een enorm waardevolle bron
van ontspanning.”

Onze oppositie zal
constructief zijn waar
mogelijk, maar zeer
kritisch waar nodig.

ONZE OCMW-RAADSLEDEN
N-VA Herentals is er met zijn drie OCMW-raadsleden ook voor de Herentalsenaar die het even
wat moeilijker heeft.
Leo
Pieter
Bart
Van Meerbergen
Laureys
Mannaert
61 jaar
Gepensioneerd
gemeenteambtenaar
Zit ook in: Vast bureau
van het OCMW
leo.vanmeerbergen@n-va.be

“In het vast bureau krijg ik de kans
om het dagelijks bestuur van het
OCMW mee vorm te geven.”

27 jaar
Burgerlijk ingenieur
Zit ook in: Bijzonder comité
van de sociale dienst
pieter.laureys@n-va.be

“In het bijzonder comité kijken
we dossier per dossier hoe we
Herentalsenaren het best kunnen
helpen, een hele
verantwoordelijkheid.”

38 jaar
Advocaat
Zit ook in: Raad van bestuur
AZHerentals
bart.mannaert@n-va.be

“Samen met mijn collega’s zorg
ik mee voor een goed draaiend
ziekenhuis in Herentals.”

Niets is zo goed voor de teamspirit dan in regen en wind gaten
boren in de grond, palen heien en affiches plakken. Dankzij
onze enthousiaste plakploeg onder leiding van Wim, Luc en Leo
stonden binnen drie dagen
verkiezingsborden op meer
dan 35 strategische locaties
in Herentals, Noorderwijk
en Morkhoven. Een pluim
voor al onze vrijwilligers
dankzij wie onze politici in
het zonnetje kunnen staan.

Stadsbestuur bespaart niet op zichzelf
Het voorstel van de N-VA om de zitpenningen voor gemeenteraadsleden met 10 % te verlagen werd door de
meerderheid verworpen. Hierdoor blijven alle raadsleden het wettelijke absolute maximum van 201 euro per zitting
ontvangen. Ook ons voorstel om de vergoeding voor telefoonkosten voor een schepen van 400 euro per jaar te
schrappen werd simpelweg verworpen. Nochtans verdienen schepenen volgens de N-VA ruim voldoende om deze
kosten zelf te dragen. De CD&V-fractie, die zich in 2001 unaniem tegen deze kostenvergoeding verzette, bleek nu van
mening veranderd.

Politiebudget: federale scheeftrekking kost Herentals geld
Eind december legde minister Milquet de federale toelagen voor 2012 voor
de politie vast. Deze federale toelage vormt ongeveer één derde van het
budget van een politiezone, de rest wordt door de aangesloten gemeenten
geleverd. Voor Herentals was dit in 2012 iets meer dan 3 miljoen euro.
Eens te meer stelt de N-VA de grote scheeftrekking vast tussen Vlaanderen
(70 euro/inwoner), Wallonië (95 euro/inwoner) en Brussel (meer dan 130
euro/inwoner). Moest de lat wat meer gelijk liggen en Vlaanderen kreeg 10
euro/inwoner meer, dan zou Herentals op zijn politiedotatie zomaar even
250 000 euro besparen. Geld dat elders goed kan gebruikt worden.

www.n-va.be/herentals

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van
de diverse diensten van de N-VA. De wet van
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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