Ja a r g a n g 4 • N r. 1 - a p r il 2 0 1 1 • i n fo @ n - va . b e w w w. n - va . b e

V.U. Arnout De Cuyper
Druivenstraat 1
2200 Herentals

Meedoen? Dat kan!
Interesse om mee te bouwen aan
de toekomst van uw stad?
Contacteer dan het N-VA-bestuur:
Voorzitter:
Arnout De Cuyper
Druivenstraat 1
arnout.decuyper@n-va.be
0498 33 51 71

N-VA Herentals:
met versterkt bestuur naar 2012
N-VA Herentals heeft een nieuw en uitgebreid bestuur om de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 voor te bereiden. Voorzitter blijft de 28-jarige Arnout De
Cuyper. Ondervoorzitter is Guy Verellen, kleine zelfstandige. Het kernbestuur
bestaat verder uit Hubert Vanooteghem, Bernd Wilms, Koen en Bert Laureys en
Jo Cleymans. De meeste van hen zijn al jaren actief in verschillende Herentalse verenigingen en gemeentelijke adviesraden. Dit kernbestuur kan achter de schermen
nog rekenen op een enthousiaste groep medewerkers.
Het gaat goed met N-VA Herentals. Steeds meer mensen geloven in het verhaal van
de N-VA en sluiten zich aan. Ook Axana Ceulemans is in dat geval. Deze jonge, ondernemende vrouw legt u verder in dit blaadje zelf uit waarom. Verder geven we het
OCMW van Herentals een pluim voor het goede werk bij de opvang van asielzoekers
en ontdekt u Herentals in cijfers.
De gemeenteraadsverkiezingen komen stilaan dichterbij. "Een goed bestuurde stad,
met aandacht voor de noden van onze handelaars, een bloeiend vereningsleven en
een warme samenleving zijn voor ons de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen",
aldus Arnout Decuyper. In 2012 zal de N-VA er staan in Herentals. Daar mag niemand aan twijfelen.

Axana Ceulemans (pagina 2):
“Herentals is eigenlijk een dode stad,
zeker in het weekend.”

Op 27 september haalde N-VA Herentals Siegfried Bracke naar onze stad.
Op de druk bijgewoonde gespreksavond lichtte Siegfried zijn overstap naar de politiek toe
en de voor hem logische keuze voor de N-VA. Op de foto staat hij naast afdelingsvoorzitter
Arnout De Cuyper.

Babbel met N-VA-lid Axana Ceulemans
(ex-Def Dames Dope)
Je zou voor minder kindjes kopen. La Sorpresa in de
St.-Waldetrudisstraat 16 verrast je met gepersonaliseerde doopsuiker, snoepgoed en drankjes. La Sorpresa wordt gerund met een ontembaar
enthousiasme door de zussen Axana en Larissa Ceulemans, ex-Def Dames Dope.
DEF DAMES DOPE:
PARTY GIRLS AXANA EN LARISSA
De populaire meidengroep had een pak succesvolle
nummers. In de zomer van 1993 wonnen ze al de
Radio 2 Zomerhit met Ain’t Nothing To It. In ZuidAfrika mocht de groep toeren in het voorprogramma
van Latoya Jackson. Def Dames Dope haalde de tophitlijsten in Tsjechië,
het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada en Israël.
De in discotheken
luidkeels meegezongen zinnen Me no
want no HIV, I said,
not without a rubber
(no!) en Hey you, don’t
be silly, put a condom
“De piste van een onderon your willy uit de gegrondse parking is minstens
lijknamige single hebhet onderzoeken waard.”
ben in 1994 zonder
twijfel meegeholpen om veilig vrijen beter bespreekbaar te maken.

“De N-VA gaat het goed doen bij de
gemeenteraadsverkiezingen, daar ben ik
van overtuigd.”

HERENTALS KAN VEEL BETER MET DE N-VA
Wat wil ze meteen veranderen in haar eigen stad?
Axana: “Het gaat moeilijk worden voor de middenstanders in het centrum met alweer die grote wegenwerken om die kasseienkwestie op te lossen.
We hadden vroeger onze zaak in de Zandstraat. Veel
winkels daar zijn spijtig genoeg over de kop gegaan,
ook door aanhoudende werken. De socialisten hebben veel te weinig aandacht gehad voor de middenstand. Herentals is eigenlijk een dode stad, zeker in
het weekend.
EEN LEEFBARE GROTE MARKT
Ik vind dat de Grote Markt gerust volledig verkeersvrij mag worden, waarbij alle voorrang gaat naar de
voetgangers. De Lakenhal kan als centrale historische
trekpleister een impuls zijn voor het toerisme. De
ideale oplossing voor het verkeer is een ondergrondse parking, net als aan het AZ St.-Elisabeth. Een
piste die op zijn minst het onderzoeken waard is.

Sympathieke Axana Ceulemans: “Met Def Dames
Dope hebben we de hele wereld afgereisd. Dat was
een wilde maar mooie ervaring.
Het cc ’t Schaliken draait goed, maar er kan
Met La Sorpresa presenteren
“Ik kies resoluut
nog meer leven in de brouwerij. Ook op de
we nu lekkere zoetjes met een
voor de N-VA omdat
buiten. Op vlak van sportaccomodatie is Henaampje erop. In onze zaak kan
Bart De Wever
rentals een zalige stad. Ik sta 200 % achter het
je terecht voor de meest trendy
op tafel slaat.”
project voor de velodroom Rik Van Looy, de
doopsuikercreaties, zowel voor
overkapping van de Bloso-HYC-ijspiste is sugroothandel als particulier.”
pergoed.
N-VA JUISTE EN BEWUSTE KEUZE
Op sociaal vlak wil ik meer steun nog voor organiAxana Ceulemans: “Voorzitter Bart De Wever is
saties als De Dorpel. Het is voor iedereen een moeirechtuit en nooit negatief over andere partijen gelijke tijd, vooral voor gezinnen met kinderen.
weest. Dat siert hem. Ik ben in hart en nieren middenstander en toch wat liberaal. De N-VA vind ik
De N-VA gaat het goed doen in Herentals bij de gealtijd positief ingesteld, zonder veel te palaveren over
meenteraadsverkiezingen, daar ben ik vast van overhet verleden, neen, ze hebben een juiste en realistituigd”. Tot zover een stralende en strijdvaardige
sche toekomstvisie voor Vlaanderen binnen Europa.
Axana.
België moet diepgaand hervormd worden, naar een
Interview: Guy Verellen
land waar iedereen gelukkig kan zijn.”
Foto’s: N-VA Herentals gvn

IN MEMORIAM DIRK DE TROYER
Op 11 januari verloren wij een toegewijd en gedreven bestuurslid. Dirk overleed onverwacht thuis te
Herentals. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de familie en vele vrienden van Dirk.
Ook N-VA Herentals zal Dirk missen.

Opvang asielzoekers: OCMW Herentals goed bezig
Het falende asiel- en migratiebeleid van de federale
regeringen van de laatste tien jaar zadelde ons land
op met een menselijk en sociaal probleem dat nog generaties zal aanslepen. Om hier voorlopig een antwoord
op te bieden, is de N-VA grote voorstander van de opvang van asielzoekers via gemeentelijke Lokale Opvanginitiatieven (LOI). De N-VA geeft het OCMW van
Herentals een pluim voor de vele inspanningen die
het al meer dan tien jaar doet bij het opvangen van
asielzoekers in LOI’s!
VIJFTIGTAL OPVANGPLAATSEN
Reeds in 1999 startte het OCMW van Herentals met een
eigen opvanginitiatief, en wel als tweede OCMW in
Vlaanderen. Dit LOI beschikt momenteel over een
vijftigtal opvangplaatsen, gespreid over een vijftiental
locaties.
Belangrijk is dat naast de materiële ondersteuning ook
werk wordt gemaakt van integratie door het opleggen
van een inburgeringstraject met lessen Nederlands,
maatschappelijke oriëntatie en het organiseren van een
informele babbelhoek. Een uitgebreide vrijwiligerswerking begeleidt de LOI-klanten in het dagelijkse
leven. Dit kost de Herentalse belastingbetaler trouwens
nagenoeg niets, want de federale regering betaalt de
volledige factuur.

RECHTLIJNIG, CORRECT EN HUMAAN
De N-VA is voor een rechtlijnig, correct en humaan immigratiebeleid en wil dat nieuwkomers in Vlaanderen
zich goed integreren door een verplicht, maar helpend
en rechtvaardig inburgeringsbeleid.
LOI’s zoals in Herentals zijn de beste manier om dit te
doen! Het aantal kandidaat-vluchtelingen wordt eerlijk
gespreid over heel het land en de belangrijke dagelijkse
psychosociale begeleiding is verzekerd.
Doe zo verder!

Dankzij het goede
werk van het ‘Huis
van het Nederlands’
in de Fraikinstraat,
leren nieuwkomers
onze taal: een
noodzakelijke stap in
een succesvolle
integratie.

2011 Jaar van de vrijwilliger
In Herentals zetten honderden mensen zich dagelijks in als vrijwilliger, in sociale en culturele verenigingen, in sportclubs en onnoembare veel andere sectoren. N-VA Herentals wil
al deze schitterende mensen bedanken. Ook in de toekomst kunnen zij op onze steun rekenen.
Deze vrijwilligers zijn de samenhang, het zout van onze maatschappij. Volledig belangeloos
zich inzetten voor anderen wordt veel te weinig gewaardeerd.
Een dikke PROFICIAT aan alle vrijwilligers!

Gemeentelijke profielschetsen op internet
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Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt alle mogelijke cijfers over alle Vlaamse
gemeenten beschikbaar op www.lokalestatistieken.be. Op die manier krijgt u van
elke gemeente een profielschets, ook van Herentals. Het is een op maat gemaakt
document vol waardevolle statistische informatie over de gemeente en het OCMW.
De profielschetsen zijn in eerste instantie bedoeld voor lokale besturen en hun mandatarissen. Ze bevatten relevante gegevens over uitgaven van de gemeente, over
het personeel, de demografische cijfers, het inkomen, onderwijs, welzijn, milieu,
economie, werkgelegenheid, huisvesting, enzovoort. Voor verenigingen, journalisten, studenten, kortom voor alle geïnteresseerde burgers bevatten ze een schat
aan informatie. Meer weten over de eigen gemeente draagt bovendien bij tot een
sterkere betrokkenheid bij het beleid en laat u toe om het beleid beter te beoordelen.

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deelstaten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV.
Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS
In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
De NtotaalvisVA heeft een
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INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,
zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken
en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten doorlopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.”

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.
Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht
op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de
N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illegaliteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

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.

"

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.

NAAM

EN VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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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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