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Herentals
V.U. Arnout De Cuyper
Herenthoutseweg 10 bus 301
2200 Herentals

Siegfried Bracke
komt naar
Herentals!

Herentals kiest voor verandering
Als voorzitter van N-VA Herentals heb ik eerst en vooral de aangename taak om
al onze kiezers te bedanken. De N-VA was net als in heel Vlaanderen ook in kanton Herentals veruit de grootste partij! De N-VA is nu zelfs ongeveer zo groot als de
twee Herentalse meerderheidspartijen CD&V en sp.a samen. Een politieke aardverschuiving van formaat. Bijna een derde van de kiezers koos op 13 juni voor de
N-VA. De Herentalsenaar heeft duidelijk voor veranderingen in dit land gekozen.
Deze roep om verandering klinkt de laatste tijd ook steeds luider als het gaat over
de manier waarop onze stad bestuurd wordt: de mobiliteitsproblemen en de hachelijke toestand van de stadskas zijn daar slechts twee voorbeelden van. De bestuursperiode is nog maar net over de helft en deze
meerderheid van CD&V en sp.a sleept zich al
richting het einde in 2012. Zelfs de kasseien in
het centrum liggen dwars.

N-VA Herentals haalt niemand
minder dan Siegfried Bracke naar
onze stad. Zijn eerste ervaringen
in de toppolitiek, zijn kijk op de
toestand van het land ...
u kunt hem dit en nog veel
meer zelf vragen.

N-VA Herentals wil niet alleen problemen
aanklagen, maar in de eerste plaats oplossingen aanbrengen! Iedereen die samen met de
N-VA deze verandering willen realiseren, is
welkom. Geïnteresseerd? Neem dan nog vandaag contact op of kom eens langs op onze
spreekavond met Siegfried Bracke op maandag 27 september om 20.30 uur in het
Paterszaaltje. Alle Herentalsenaren zijn van
harte welkom!

Wanneer?
maandag 27 september 2010
welkom vanaf 20.00 uur
begin 20.30 uur

Arnout De Cuyper
Voorzitter N-VA Herentals

Waar?
Paterszaaltje St.-Antonius,
Kapucijnenstraat 7 in Herentals

Inkom gratis
Iedereen van harte welkom!

Interesse om mee te werken?
Contacteer dan ons N-VA-bestuur!
VOORZITTER:
Arnout De Cuyper
Herenthoutseweg 10 bus 301
arnout.decuyper@n-va.be
0498 33 51 71

BESTUURSLEDEN:
Koen Laureys
Kolveniersstraat 9
Christoph Lintermans
Spekmolenstraat 80
Bernd Wilms
Molenvest 52
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De stad Herentals
torst een
schuldenlast
van meer dan
1 300 euro per
inwoner.

De bodem
van de schatkist
De financiële toestand van de stad Herentals is niet rooskleurig. Een van de eerste beleidsdaden van het nieuwe bestuur in
2007 was nochtans een verhoging van de belastingen.

De aanvullende belasting op de personenbelasting steeg in
Herentals op drie jaar tijd van 7 % naar 7,4 %. De opcentiemen
onroerende voorheffing stegen van van 1 325 naar 1 400. Na Turnhout is Herentals de duurste gemeente uit de
streek ... wellicht is dat noodzakelijk om de ambitieuze investeringen sinds 2000 af te betalen?
MAXIMALE WATERFACTUUR
Ook de waterfactuur loopt in Herentals voor gezinnen hoog op. Als enige gemeente in de regio moeten wij – via
de waterfactuur – de wettelijk maximaal toegelaten gemeentelijke bijdrage betalen voor onderhoud van rioleringen en grachten.
MEER DAN 1 300 EURO PER INWONER
Koken kost geld en kasseien leggen ook. Het huidige bestuur voert een voorzichtig financieel beleid maar kon
toch niet beletten dat de schuld van de stad toenam van ongeveer 30 miljoen euro in 2006 tot 34 miljoen euro in
2009. Omgerekend is dat meer dan € 1 300 per inwoner. Om dit eventjes in perspectief te zetten: de totale inkomsten van de stad uit belastingen bedroegen in 2009 ongeveer 17 miljoen euro! Dankzij de lage rente is de last van
deze schuldenberg sinds 2007 gedaald van 14 % van de begroting naar 9 %. Maar bij een verhoging van de
rentevoet, nooit uit te sluiten in de huidige onzekere financiële conjunctuur, zal deze schuld ons zwaar om de
hals hangen.
N-VA Herentals volgt in elk geval met argusogen hoe de gemeentelijke dubbeltjes de komende jaren zullen
rollen. Foliekes zoals in het verleden kunnen wij ons vandaag niet meer permitteren.
Hubert Vanooteghem

Fietsers moeten het fietspad hier
delen met voetgangers.

Een gemiste kans?

Dat
er
in
Herentals veel
gewerkt wordt
aan het wegennet, hebben we
met z’n allen al
ondervonden.
Dat die werken
veel geld hebben
gekost,
daar moeten
we ook al niet
te lang over
nadenken. Dat
de kasseien op het wegdek stukgaan, dat moet we er
maar bijnemen.
Of dit de schuld is van het stadsbestuur, dat laten we
in het midden. Aan een lege stadskas is het stadsbestuur echter wél schuldig en of al deze werken echt
nodig waren daar hebben we onze twijfels over. Maar
er zijn natuurlijk ook goede investeringen geweest.
Nochtans is er een grote gemiste kans: niet alleen
Herentals blijkt zijn werk twee keer op rij te moeten
doen, ook het Vlaams Gewest heeft zo’n werkmethode.

FIETSERS EN VOETGANGERS DELEN FIETSPAD
We hebben het hier natuurlijk over het kruispunt van
de Herenthoutseweg met de Ringlaan (Klein Saske).
Dit kruispunt werd met het oog op meer veiligheid
meermaals heringericht op enkele jaren tijd. Maar
men lijkt telkens weer het stuk van de Ringlaan tot
het begin van de Kolveniersstraat over het hoofd te
zien.
Voor N-VA Herentals is dit een prioriteit. Deze weg is
de drukste invalsweg van Herentals - niet alleen voor
koning auto maar ook voor fietsers en voetgangers.
Zeker voor deze laatsten laat de inrichting te wensen
over, vooral in de rijrichting van het centrum naar de
ring. Daar moeten de fietsers het fietspad delen met
de voetgangers … als we dit tenminste al een fietspad
kunnen noemen, want het zit vol putten en verzakkingen. Bovendien is er geen afwatering van het wegdek.
EEN OPLOSSING IS MOGELIJK
Nochtans is er voldoende plaats om deze inrichting
aan te passen. Er is zelfs genoeg ruimte voor een
mooie aanplanting van groen langs de weg. Laten we
hier een mooie en veilige intrede van de stad van
maken zodra de stadskas weer wat aangevuld is!
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Centrum Herentals verdient beter
Verdwijnpalen weg,
nog steeds geen mobiliteitsvisie
Méér dan 8 000 Herentalse burgers stemden in mei van dit jaar in een volksbevraging de gewraakte verdwijnpalen
weg. Meteen na de bekendmaking liet het
schepencollege de palen definitief in de
grond zakken. Maar er ontbreekt nog
altijd een uitgewerkt duidelijk mobiliteitsplan
dat iedereen tevreden stelt. Van burgemeester
Peeters moeten we de oplossingen duidelijk
niet meer verwachten. Een goed mobiliteitsplan is nochtans onontbeerlijk, bijvoorbeeld
voor de kOsh-scholengroep die vanaf september alle basisscholen in een campus in de
Nonnenstraat wil onderbrengen.
Er blijven tot vandaag op de Grote Markt nog
enkele gevaarlijke metalen palen als restant
over van de verdwijnpalenmisser die de
stadskas tienduizenden euro’s gekost heeft.

Burgemeester Peeters had beter vóór
de inplanting van de verdwijnpalen een
volksbevraging georganiseerd. Dat is pas
democratie op z’n best. De politisering van
drukkingsgroep ‘Gezellig Herentals’ is hem
zuur opgebroken.

N-VA: duidelijke visie met
100 % inspraak van alle publieksgroepen
De N-VA blijft voorstander van een verkeersluwe zone 30 in het centrum, waar het bestemmingsverkeer een
vlotte doorgang heeft door de verkeerslussen te gebruiken.
De voetganger heeft recht op bredere stoepen in de Kerkstraat. De horeca en
winkels hebben extra flankerende maatregelen nodig die de zone 30 in het
stadscentrum maximaal doen respecteren. De veiligheid van de zwakke weggebruikers moet ook verbeteren door het aanbrengen van meer duidelijke wegmarkeringen. De terrassen moeten gezellig blijven en u een échte rustpauze bezorgen. U moet kunnen flaneren, rustig winkelen, ontspannen ... Weg
dus met snelheidsduivels en opgefokte lawaaierige motorfietsen!
Het verkeersarm en -vrij regime in de Zandstraat tijdens het zomerseizoen
is een prima maatregel die iedereen waardeert. Dit systeem mag nog uitbreiding krijgen. De gulden middenweg voor de zwakke weggebruiker en voor
traag verkeer in het centrum bestaat!

“De N-VA
moedigt
verkeers
arme
regimes
zoals in d
e
Zandstr
aat aan.”

N-VA Herentals feliciteert wielrenner Jurgen Van den Broeck
met zijn vijfde plaats in de Ronde van Frankrijk!
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Voor zij die willen,
is niets onmogelijk…
De afkorting N-VA stond op 13 juni voor Nil
Volentibus Arduum. Voor zij die willen, is niets
onmogelijk.
Minder dan 10 jaar geleden hebben wij deze
partij gesticht op het puin van de vroegere
Volksunie. Onze eerste stembusslag in 2003
leverde ons welgeteld één parlementslid op, dat
was Geert Bourgeois. De buitenwereld dacht toen
hardop: daar zijn we klaar mee, die zien we nooit
meer terug.
Maar wij hebben volgehouden en wij hebben doorgezet. Wij geloofden en geloven in ons verhaal, en
kijk nu naar ons. De N-VA won op 13 juni de verkiezingen. Wij staan voor u met een partij die meer
dan 27 % van de stemmen kreeg, met een partij van
27 Kamerleden en 9 senatoren ... met de grootste
partij van Vlaanderen. Laat mij daarom eerst en vooral dank u wel zeggen.
Dank u wel aan alle kiezers, dank u wel aan alle militanten, dank u wel
voor het vertrouwen.
We mogen dit vieren, want wij schreven geschiedenis. Maar we vieren in
het besef dat 70 % van de Vlamingen niet voor de N-VA stemde. In het
besef dat er nu opnieuw bruggen gebouwd moeten worden. Sommige partijen kregen rake klappen van de kiezer. Dit maakt altijd negatieve emoties los. Wij hopen dat desondanks de zin voor verantwoordelijkheid blijft
primeren. De verantwoordelijkheid om eindelijk de broodnodige en dringende hervormingen door te voeren. Wij moeten institutioneel en financieel orde op zaken stellen. De staat hervormen en de financiën saneren,
daar moeten we als Vlamingen samen voor gaan.

VLAANDEREN
KLEURT
GEEL

Wie op 14 juni de kranten
opensloeg en de electorale kaart
van Vlaanderen bekeek, zag een
gele vlakte: de N-VA werd de
grootste partij in de meeste
kantons in Vlaanderen,
van Veurne tot Maaseik.

In die zin reik ik ook de hand uit naar de Franstaligen. Niemand heeft baat
bij de verdere blokkering van het land. Laat ons structuren maken die wél
werken, structuren waarmee we naar eigen inzichten onze problemen kunnen aanpakken. Niet veranderen is gelijk aan samen achteruit boeren.
Durven veranderen is gelijk aan samen vooruit gaan.
De uitdaging is enorm. Ongezien zelfs. Maar ik geloof rotsvast dat we het
kunnen. De Vlamingen hebben gedurfd om te kiezen voor verandering.
Wij zullen hen niet teleurstellen.

Bart De Wever
Voorzitter N-VA

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
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
Ik wens het N-VA-programma 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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