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HERENTALS
Natuurwandeling met
familiebarbeque

PARKEERBELEID MOLENVEST, BEWONERS BLIJVEN IN DE KOU
Elke maand in de gemeente- en OCMW-raad werkt de N-VA voor u.
Constructief waar mogelijk, kritisch waar nodig. Met eigen voorstellen
proberen we voor alle inwoners van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
het verschil te maken.

V.U.: Arnout De Cuyper - Druivenstraat 1 - 2200 Herentals - herentals@n-va.be

Op de gemeenteraad van september lanceerden we het voorstel om eindelijk
het parkeerbeleid op de Molenvest aan te passen. De bewoners van de Molenvest en handelaars in de Zandstraat zijn al jaren vragende partij om het vrij parkeren op de Molenvest af te voeren. De argumenten van de N-VA vielen helaas
in dovemansoren waardoor de bewoners in de Molenvest in de kou blijven
staan. Voor de N-VA alvast een onbegrijpelijk geval van slecht bestuur.
Eind augustus vond onze jaarlijkse
natuurwandeling met familiebarbecue plaats. Onder deskundige leiding van N-VA-gemeenteraadslid
en fervent Natuurpunter Koen Laureys ondernamen we een tocht door
de Hellekens en het Olens Broek.
Aansluitend was er een gezellige
familiebarbecue. N-VA Herentals is
na een warme zomer klaar voor het
nieuwe politieke jaar!

De bewoners van de Molenvest zullen ook in de
toekomst zeer moeilijk kunnen parkeren in hun
eigen straat.

COMPROMISVOORSTEL
Ons voorstel was nochtans een
compromis dat de belangen van de
bewoners verzoent met de belangen van de langparkeerders die op
en rond de Molenvest werken. Zo
stelden we voor om op de middenstrook vrij parkeren te bewaren en
langs de huizenrijen kort parkeren
met parkeerschijf en parkeren met
bewonerskaart in te voeren.

PARKEERDRUK SPREIDEN
Alle straten rond de Molenvest zijn ‘blauwe zone’. Hierdoor vangt de Molenvest alle parkeerdruk op van zij die lang willen parkeren in het centrum en vinden de bewoners zelf geen plek meer in hun eigen straat. Alle parkeerdruk ligt
uitsluitend op de Molenvest, terwijl met ons voorstel de parkeerdruk van het
lang parkeren over meerdere straten wordt gespreid.

Lees meer over ons op
www.n-va.be/herentals.
Vragen? Opmerkingen?
Stuur ze naar
herentals@n-va.be.

www.n-va.be/herentals

Ook voor de handelszaken in de Zandstraat is dit nefast. Kortparkeerders die snel een boodschap willen
doen, vinden in de buurt geen plaats en moeten uitwijken naar de randparkings. Op die manier verstik je het
handelscentrum van je stad, in plaats van er net meer
zuurstof aan te geven. Ook Unizo Herentals protesteerde in het verleden reeds terecht tegen deze onlogische maatregel.
Lees binnenin meer N-VA-nieuws uit de gemeente en het
OCMW of lees het op http://herentals.n-va.be/gemeenteraad.

ARNOUT DE CUYPER,
voorzitter
N-VA Herentals
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De N-VA werkt voor u!
NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD EN UIT HET OCMW
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Herentalse Ringlaan is geen stapelplaats
Tijdens de Kerstvakantie lijkt de Herentalse Ringlaan wel een stapelplaats voor vrachtwagens. Tientallen opleggers ontsieren de publieke
ruimte. Wij begrijpen dat het niet eenvoudig is voor transportbedrijven
om tijdens die collectieve sluiting hun vrachtwagens te stallen. Maar op
die manier langdurig parkeren langs de Ringlaan is gevaarlijk en in strijd
met het verkeersreglement. Op de gemeenteraad van maart vond N-VAgemeenteraadslid Hubert Vanooteghem steun om hieraan iets te doen.
Samen met de betrokken bedrijven zoekt het gemeentebestuur naar een
oplossing.

Steun voor lokaal regenboogbeleid
In mei stelde de N-VA-fractie voor om werk te maken van een lokaal regenboogbeleid in Herentals. Met enkele kleine
maatregelen kan ook onze stad zijn steentje bijdragen aan de maatschappelijke aanvaarding van holebi’s. In Herentals
gebeurt hierrond al het één en ander. Op voorstel van de N-VA gaat het gemeentebestuur nog een tandje bijsteken. Een
waardevol signaal!

Digitale infoborden helaas niet voor scholen
Herentalse scholen mogen voor hun activiteiten geen reclame maken via de digitale gemeentelijke infoborden. N-VAgemeenteraadslid Jo Cleymans vroeg zich af waarom en pleitte voor een dringende aanpassing van het reglement.
Onze scholen leveren een enorme bijdrage aan het sociaal weefsel in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. De N-VA
snapt dit niet en ziet dit als een miskenning van hun dagelijkse inzet voor onze kinderen.

Geen leegstandsprobleem in Herentalse winkelstraten?!
In juli lanceerde N-VA-gemeenteraadslid Axana Ceulemans een voorstel om het
leegstandsprobleem in de Herentalse winkelstraten aan te pakken via een huursubsidie voor startende ondernemers. Lege winkels geven een
verloederde indruk en brengen het
hele winkelcentrum in een
negatieve spiraal. Het voorstel
werd helaas afgevoerd. Volgens
het gemeentebestuur is er helemaal
geen groot probleem met leegstand.
Begrijpen wie kan. De burgemeester
gaat waarschijnlijk zelden
winkelen …

Foto’s van het volgens het gemeentebestuur
onbestaande leegstandsprobleem.

Bibliotheek sluit voortaan op zondag
Sinds kort sluit de bibliotheek op zondag, nochtans één van de drukkere dagen. De N-VA beseft zeer goed dat er bespaard moet worden op personeelskost. N-VA-gemeenteraadslid Hubert Vanooteghem kwam met een tegenvoorstel
om een identieke besparing te realiseren door op maandag volledig te sluiten in plaats van op de drukke zondagmorgen. Vreemd genoeg werd dit voorstel niet gevolgd. Herentalsenaren die in het verleden graag op zondag naar de bib
gingen, hebben bijgevolg pech.

Netepark wordt weer duurder
De gemeenteraad van juni verhoogde opnieuw de tarieven in het Netepark, zowel voor Herentalsenaren als voor nietinwoners. Omdat elke Herentalsenaar sowieso al jaarlijks via de gemeentebelastingen bijdraagt voor het Netepark,
stelde de N-VA voor om deze verhoging harder door te rekenen voor niet-inwoners. Helaas zonder succes. Een nieuwe
belastingverhoging dus voor de Herentalsenaar.

herentals@n-va.be

Lavendelweg blijft gevaar voor ﬁetsers
In september kaartte N-VA-gemeenteraadslid Guy Verellen
de erbarmelijke toestand van de Lavendelweg aan, op grondgebied Herentals langs het Zwart Water tot aan Kasterlee. Dit
stukje Lavendelweg is een gevaar voor fietsers en na regen onaangenaam voor wandelaars. Opvallend is dat vanaf Kasterlee
de weg wél in prima staat is en goed onderhouden wordt. De
burgemeester counterde elke hoop en maakte duidelijk dat
noodzakelijke herstellingswerking niet voor meteen zijn. Wat
in Kasterlee blijkbaar wel kan, kan in Herentals niet. Fietsers
en wandelaars hebben pech.
Aangenaam fietsen op de Lavendelweg …

N-VA maakt wildparkeren op de Nonnenvest onmogelijk
Op voorstel van N-VA-OCMW-raadslid Pieter Laureys stemde de voltallige OCMW-raad in om wildparkeren op de
Nonnenvest onmogelijk te maken. Het wildparkeren op de Nonnenvest werd in het verleden al door de milieuraad
aangekaart bij het OCMW, de eigenaar van de grond. Eindelijk is dit historisch stukje stadsgroen opnieuw gevrijwaard
van verdere beschadigingen dankzij de nodige herstellingen en het plaatsen van een duurzame afsluiting. Het voorstel
om dit stuk te laten beschermen als stadsgezicht, werd helaas afgewezen. Zo blijft de kans bestaan dat dit historisch
stukje Herentals in de toekomst alsnog een andere bestemming krijgt.

Prinsenstraatje Noorderwijk eindelijk aangepakt!
Het Prinsenstraatje in Noorderwijk is al jaren in slechte staat. Op de
gemeenteraad van maart klaagde de N-VA de erbarmelijke toestand
van deze onverharde weg aan. In juli kwam dan eindelijk het bericht
dat het Prinsenstraatje is opgenomen in de lijst van te herstellen onverharde wegen. Een pluim op de hoed van N-VA-bestuurslid en buurtbewoner Marcel Mertens. Nu nog de gevraagde verlichting voorzien en
de buurt is helemaal tevreden.
Dankzij de inzet van N-VA-bestuurslid Marcel Mertens wordt het Prinsenstraatje eindelijk aangepakt.

Geen ‘open bestuur’ in Herentals
Het gemeentebestuur heeft het duidelijk moeilijk met de versterkte oppositie in Herentals. Spijtige conclusie is dat de
openheid van het bestuur in onze stad hierdoor afneemt. Zo liggen de verslagen van de gemeenteraad niet langer in de
bibliotheek en worden in deze verslagen de amendementen (tegenvoorstellen) van de oppositie niet langer vermeld.
De burger weet dus niet welke tegenvoorstellen de oppositie indiende en kan dus niet zelf oordelen wie het bij het
rechte eind heeft.

Verbeter de financiën, begin bij jezelf
Ook Herentals ontsnapt niet aan de crisis. Het gemeentebestuur maakte recent de resultaten van haar besparingsoefening bekend. Goed nieuws is dat de belangrijkste belastingen (de onroerende voorheffing en de personenbelasting) voorlopig niet stijgen. Sommige dienstverlening wordt wel een stuk duurder, zoals het
recyclagepark en het Netepark. Ook dit zijn uiteraard belastingverhogingen, al vallen ze minder op.
Maar er wordt ook bespaard, bijvoorbeeld op personeel. Opvallend is wel dat terwijl het personeelsbestand
wordt afgebouwd, de lonen van het personeel blijven stijgen, vooral aan de top. Andere kansen om te besparen
worden dan weer gemist. Waarom kiest men voor de communicatie en het drukwerk van CC ‘t Schaliken niet
voor de goedkoopste leverancier? In financieel moeilijke tijden helpen alle beetjes.
Het zou daarom het politieke bestel sieren om ook op zichzelf te besparen, zelfs al is het vooral symbolisch. Het
N-VA-voorstel om aan raadsleden niet langer de maximum vergoeding van 200 euro per zitting uit te keren,
werd helaas niet aanvaard. Dat was een mooie geste geweest op een moment dat alle Herentalsenaren de
besparingen goed zullen voelen.

www.n-va.be/herentals

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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.
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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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