
Op zondag 17 april organiseert N-VA 
Herentals een luxe-ontbijt met als 
gastspreker minister van Binnenlandse 
Zaken Jan Jambon. Vanaf 9 uur 
bent u van harte welkom in het PC in 
Noorderwijk (Ring 27).

Prijs? 
 12,5 euro voor leden 
 15 euro voor niet-leden 
 5 euro voor kinderen tot 12 jaar

Het ontbijt is GRATIS voor toekom-
stige N-VA-leden! (wie voor 8 april 
12,5 euro lidgeld overmaakt op 
onderstaand rekeningnummer en zich 
inschrijft).

Inschrijven? 
 yoleen.vancamp@n-va.be 
 tel: 0497 08 00 71

Betalen dient u voor 8 april  
op rekeningnummer BE65 9790 
7228 3896 van N-VA Herentals met 
vermelding ‘ontbijt + naam’.
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De werken in de Engelse wijk kunnen 
bij de buurtbewoners op weinig applaus 
rekenen. N-VA-fractievoorzitter Kathleen 
Laverge ging tijdens de werken vaak ter 
plaatse. Zij geeft de buurt een stem op de 
gemeenteraad.

De plannen voor de heraanleg van de 
Engelse wijk dateren al van tien jaar gele-
den. In 2013 werden de grote lijnen ervan 
eindelijk vastgelegd. De buurt hoopte op 
verbetering. Maar nu de werken enkele 
weken geleden werden afgerond, blijven de 
buurtbewoners met heel wat vragen zitten.

“Jarenlang bleef het stadsbestuur doof 
voor de bekommernissen”, stelt Kathleen 
Laverge. “Na zoveel geduld hoop je dat 
er niets aan het toeval of de onkunde van 
een aannemer wordt overgelaten. Maar nu 
moet het stadsbestuur toegeven dat er met 
de aannemer ‘wel wat problemen’ waren.”

Situatie tijdens werken een ramp
De veiligheid en de signalisatie tijdens de 
werken waren een ramp. De werf was  
slordig en met de omgeving is niet respect-
vol omgesprongen. Herhaaldelijk maakten 

de bewoners en de N-VA opmerkingen, 
maar dat bleek ademverspilling. Het 
stadsbestuur maakte zich sterk dat alle 
problemen mooi in de werfverslagen zijn 
opgenomen. 

Veilig resultaat?
Nu de werken ‘klaar’ zijn,  zijn er nog 
enkele ‘probleempjes’. De veel te grote en 
onzichtbare varkensruggen blijken een 
gevaar voor alle verkeer. Het stadsbestuur 
gaf al opdracht om hiervoor een oplos-
sing te zoeken. De plantenbakken voor 
de bomen zijn dan weer veel groter dan 
voorzien. 

En dan houdt iedereen nog zijn hart vast 
voor de nieuwe verkeerssituatie. Die ziet 
er misschien goed uit op papier, maar wat 
brengt de realiteit? Kunnen fietsers, par-
kerende ouders en bussen (die de bochten 
amper kunnen nemen) zich op hetzelfde 
moment in het verkeer wagen?

De N-VA blijft de situatie op de voet  
volgen. We zullen hier zeker nog ‘een 
boompje over opzetten’.

Geen applaus voor heraanleg Engelse wijk
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Luxe-ontbijt 

met Jan Jambon
   Buurtbewoners bij de verwenste ‘varkensruggen’: te groot en gevaarlijk. Op enkele dagen 

zijn er al verschillende kapotgereden.



Hoe zou het zijn met … het dossier van de kasseien op de Grote Markt? 
Navraag leert dat de rechtbank de zaak tussen de stad, het studiebureau en 
de aannemer nog altijd niet heeft afgerond. 

Het stadsbestuur maakt zich nog altijd sterk dat het enkele honderd-
duizenden euro’s aan schade kan recupereren. Afwachten dus. De vrees 
blijft dat het de Herentalsenaar zal zijn die grotendeels zal opdraaien voor 
dit fiasco.

Wie in Herentals een feestzaal wil 
huren om een fuif of activiteit te 
organiseren om de kas te spijzen, komt 
moeilijk aan zijn trekken. Voor fuiven 
is ’t Hof zowat de enige optie, samen 
met ’t Schaliken, dat vooral ruimte 
geeft aan culturele activiteiten. Beide 
zijn natuurlijk overbevraagd. Voor de 
honderd Herentalse verenigingen is 
het nu dus naarstig plannen en zoeken 
naar een geschikte zaal.

Lang beloofde fuifzaal komt er (weer) 
niet
De verenigingen snakken al lang 
naar een goede fuifzaal in Herentals. 
Die werd ook beloofd door het 
stadsbestuur, maar de zaal komt er dan 
toch niet. Een zoveelste teleurstelling 
voor de actieve jongeren in de stad.
Bovendien is het ’t Hof geen eigendom 
van de stad zelf. Het wordt gehuurd. 

Reden te meer om als stadsbestuur 
dringend op zoek te zijn naar een eigen 
alternatief. Dit beloofde het trouwens 
zelf in haar bestuursakkoord.

Helaas bevestigde burgemeester 
Peeters recent “geen alternatief op korte 
of lange termijn voor een gemeentelijke 
feest-, fuif- en kamertheaterzaal” te 
hebben. De privémarkt biedt gelukkig 
nog wel wat uitwegen maar komt 
veelal met een hoog prijskaartje.

Eén zaal voor alle verenigingen is veel 
te weinig
De N-VA vindt het bijzonder jammer 
dat de stad Herentals zo weinig 
ruimte laat voor de jeugd en het 
verenigingsleven. Nauwelijks één 
gemeentelijk zaaltje met een ruime 
capaciteit en keuken voor alle 
honderd socio-culturele Herentalse 
verenigingen is echt ondermaats!

Herentals kan een puntje zuigen 
aan buurgemeente Kasterlee. Die telt 
ongeveer de helft minder inwoners 
maar beschikt over liefst vier goed 
uitgeruste gemeentelijke zalen die de 
verenigingen aan gunsttarief kunnen 
boeken. Waarom kan dat niet in 
Herentals?

Gemeenteraadslid Jasmine 
Tegenbos is ontzettend graag bezig 
met kinderen en jeugd. Vandaar dat 
ze ook al 15 jaar enthousiast voor de 
klas staat. 

Toen Axana Ceulemans besliste om 
naar het buitenland te verhuizen, 
kreeg Jasmine de kans om 
gemeenteraadslid te worden: “Ik wil 
mij vooral toeleggen op onze jeugd, 
zowel op vlak van onderwijs als op 
vlak van vrijetijdsbesteding: sport, 
cultuur en uitgaansmogelijkheden”, 
zegt Jasmine. “Er wordt wel één en 
ander gedaan voor onze jeugd, maar 
er is nog steeds veel ruimte voor 
verbetering. Herentals moet meer 
bruisen en ook ’s avonds gezellig zijn. 
Daar wil ik als gemeenteraadslid 
voor gaan.”

De papa van Jasmine is geboren en 
getogen in Herentals. Hij bracht zijn 
jeugd door op de Poederleeseweg. 
Ook Jasmine woonde er een 
tijdje samen met haar man Bart. 
Daarna verhuisden ze naar de 
Lichtaartseweg.

Een luisterend oor voor studenten
“Als leerkacht ondervind ik dagelijks 
dat er veel nood is aan begeleiding 
van jongeren, zowel op studiegebied 
als op persoonlijk vlak”, zegt 

Jasmine. “Vele leerlingen hebben 
extra studiebegeleiding nodig om 
de juiste kansen te krijgen. Meer 
en meer leerlingen zoeken een 
luisterend oor voor hun persoonlijke 
situatie.”

Ontspanning voor de  
Herentalse jeugd
Ze vindt ook dat de Herentalse 
jeugd nood heeft aan ontspanning, 
zowel overdag als ’s avonds: “Leuke 
activiteiten voor jongeren moeten 
uitgebreid voorhanden zijn. Jeugd 
die op de juiste manier gestimuleerd 
wordt om deel te nemen aan 
toffe sportactiviteiten, culturele 
evenementen en fuiven op de juiste 
en gepaste locaties, zal zich namelijk 
gesteund en gelukkiger voelen. 
Kortom: de stad kan en moet zijn 
leidende rol op gebied van onderwijs 
en jeugd mee waarmaken.”  

Kasseien op de Grote Markt

Herentals snakt naar zalen voor verenigingen en jeugd

www.n-va.be/herentalsherentals@n-va.be

N-VA Herentals: altijd bij jou in de buurt!

  Eind januari liep de Lakenhal helemaal vol voor onze nieuwjaarsreceptie. Zo’n 130 Herentalsenaren kwamen luisteren naar Peter De 
Roover, kersvers N-VA-fractievoorzitter in de Kamer. Peter had het over de asiel- en migratiecrisis van de voorbije maanden. De lekkere 
frietjes en Herentalse bieren werden gesmaakt!

  Naar jaarlijkse gewoonte trakteert N-VA Herentals rond 
Valentijn met chocolaatjes. Dit keer waren de inwoners van 
Noorderwijk en Morkhoven aan de beurt. Een duizendtal choco-
laatjes werden deur aan deur bedeeld. Want de N-VA houdt niet 
alleen van Herentals, maar heeft ook een hart voor Noorderwijk 
en Morkhoven.

  Eind februari verkozen de N-VA-leden een nieuw afdelings-
bestuur. Deze ploeg staat voor u de komende drie jaar klaar! 
Onze ambitie is alvast duidelijk: de Herentalsenaar een beter 
alternatief bieden dan het huidige stadsbestuur.

Gemeenteraadslid Jasmine Tegenbos: 
“Jeugdbeleid en onderwijs kunnen nog veel beter in onze stad’

  Fiere mama Jasmine Tegenbos met dochters Manon, 
Laurane en Aurélie: “Met hen bezig zijn en hen blij en 
gezond zien opgroeien, is voor mij het opperste geluk.”

  Gemeenteraadslid Jasmine Tegenbos onderstreept: 
“Er is nog veel ruimte voor verbeteringen in onze 
fijne  stad voor een betere accommodatie voor onze 
jeugd.”

JASMINE TEGENBOS
jasmine.tegenbos@n-va.be
 37 jaar
 Gemeenteraadslid
  Getrouwd met Bart Mannaert (OCMW-raadslid en advocaat)  Mama van Manon (8), Laurane (7) en Aurélie (3)
  Leerkracht Frans in het Sint-Jan-Berchmanscollege in Mol  Hobby’s: sport en de ouderraad van de school van dochtertjes

Meer weten over wie we zijn en wat we doen? 
Bezoek dan zeker onze vernieuwde website! www.n-va.be/herentals



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


