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HERENTALS
Erfgoedwandeling en
paella-avond
• Wat: Erfgoed- en natuurwandeling met aansluitende
paella-avond.
• Wanneer: Zondag 7 september
2014 (start wandeling om 14 uur –
paella vanaf 17 uur)
• Prijs: Wandeling gratis
paella = 12 euro volwassen en
6 euro kinderen (tot 12 jaar)
• Waar: Gidsenlokaal 2de Kempen,
Kleerroos 96 Herentals
Inschrijven kan voor zowel alleen
de wandeltocht als voor de paella
als voor beiden.

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

Inschrijven op herentals@n-va.be
of op 0498 33 51 71.

VERKAVELING PEERDSBOSSTRAAT
BEDREIGT DE ROEST
De N-VA heeft ernstige vragen bij de nieuwe verkaveling in de Peerdsbosstraat.
Dankzij de verkavelingsvergunning afgeleverd door het stadsbestuur wordt
bebouwing mogelijk tot op iets minder dan vijf meter van de stammen van de
historische eikendreef aan de Roest. Dit legt een zware hypotheek op het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsproject De Roest. De bomen in kwestie zijn haast zeker
ten dode opgeschreven.

HISTORISCH STUKJE HERENTALSE NATUUR
De N-VA betreurt dat het bestuur bij de afbakening van het publieke domein zo
inschikkelijk is geweest voor de verkavelaar ten koste van een historisch stukje
Herentalse natuur. De N-VA is zeker niet gekant tegen het feit dat hier verkaveld
wordt, maar de natuur verdiende hier enkele meters extra ademruimte. Een gemiste kans!

Quiz N-VA Herentals
• Wat: Eerste N-VA Herentals-quiz
• Wanneer: vrijdag 26 september 2014 (deuren vanaf 19.30 uur, quiz start om
20 uur stipt)
• Waar: Zaaltje achter café ’t Saske Herenthoutseweg 112
• Prijs: 15 euro per ploeg, maximum zes deelnemers per ploeg
Inschrijven vóór 18 september op herentals@n-va.be of op 0498 33 51 71.
Plaatsen beperkt, schrijf snel in!

Vorig jaar wandelden er een dertigtal
sportievelingen mee. Ook de aansluitende
BBQ was een succes. Wees er dus zeker bij.

www.n-va.be/herentals

DENKEN.DURVEN.DOEN.

KORT POLITIEK NIEUWS
OCMW gaat voor echt Sinterklaasfeest

Eindelijk standbeeld voor Rik Van Looy?

Eind vorig jaar kreeg onze OCMW-fractie de wind van
voren toen ze zich vragen stelde bij het feit dat kindjes van
mensen die een leefloon ontvangen als Sinterklaasgeschenk
een cadeaubon krijgen van een speelgoedwinkel. Volgens
de N-VA hebben kindjes van wie de ouders het wat moeilijker hebben recht op een leuke Sinterklaas. Dat geld kan
echter beter besteed worden aan het organiseren van een
echt Sinterklaasfeest. Kinderen een leuke dag bezorgen is
veel meer waard dan het geven van een simpele cadeaubon. De N-VA is dan ook aangenaam verrast nu blijkt dat
het OCMW-bestuur toch tegemoet komt aan onze vraag om
de cadeaubon af te schaffen en in ruil meer te investeren in
het Sinterklaasfeest.

Het stadsbestuur gaat eindelijk werk maken van een monument voor de Herentalse wielerlegende Rik Van Looy.
Een nieuwe interpellatie van N-VA-gemeenteraadslid Guy
Verellen schudde het stadsbestuur wakker.

N-VA scoort meer dan 38 % in Herentals
Het is al even geleden, maar bij de verkiezingen behaalde
de N-VA een enorme overwinning. Ook de uitslag in Herentals was schitterend. Voor de Kamer stemden maar liefst
7 300 Herentalsenaren op de N-VA. Goed voor 38,2 %. Een
pak meer dan de sp.a en CD&V samen. Ook voor het
Vlaams Parlement met onze eigen fractievoorzitter Kathleen Laverge deden we het schitterend met net geen 35 %.
Dit geeft veel moed om er voor te blijven gaan. Bedankt!

Het was Guy die reeds eind 2013 het voorstel lanceerde om
Rik op gepaste wijze te eren. De gemeenteraad stemde in.
Het stadsbestuur ging contact opnemen met Rik, maar
sindsdien gebeurde er niets.
Zo’n standbeeld vraag je niet
Vlak voor de zomer kwam er dan toch schot in de zaak toen
Guy het punt opnieuw ter sprake bracht op de gemeenteraad: “Zo’n standbeeld vraag je niet, dat krijg je gewoon.
Uiteraard ben ik tevreden dat men nu toch werk maakt van
ons voorstel. Spijtig dat door het treuzelen van het stadsbestuur de hulde niet meer kon plaatsvinden tijdens de
10de editie van ‘Herentals fietst', met wereldkampioen
Costa en gele trui Nibali op het podium. Dat was pas een
uniek moment geweest, maar beter laat dan nooit natuurlijk.”

Industrieterrein Zavelheide:
stad controleert eigen voorwaarden niet
In 2009 gaf het stadsbestuur groen licht voor de ontwikkeling
van het industrieterrein op de Zavelheide. Dit beboste terrein
langs het Kempisch kanaal net voorbij de kanaalbrug werd beschouwd als biologisch waardevol gebied. De stad droomde
daarom van een modelindustrieterrein met aandacht voor
groen en duurzaamheid. Zeer terecht werden strenge voorwaarden opgelegd. Zo moest er langs het kanaal een beboste
bufferstrook van acht meter bewaard blijven.

“Vindt u de groene buffer langs het kanaal? Dankzij
de N-VA ging het stadsbestuur met de billen bloot. “

Waar is de groene buffer?
We zijn nu vijf jaar verder en tussen droom en daad staan in
Herentals geen wetten in de weg. Niet één van de opgelegde
voorwaarden werd nageleefd. Het resultaat is dan ook navenant. Van de groene buffer van acht meter langs het kanaal is
geen sprake. Een flagrante schending van het landschap langs
het kanaal met de zoveelste banale industriezone als resultaat.

Nalatig stadsbestuur met de billen bloot
Dat dit in Herentals bij tal van bouwprojecten mogelijk is, is
het gevolg van een totaal gebrek aan opvolging door het
stadsbestuur. Omdat de overtredingen de spuigaten uitlopen,
bracht N-VA-gemeenteraadslid Hubert Vanooteghem de
kwestie op de gemeenteraad. En met succes! Het stadsbestuur kon niet anders dan toegeven dat het nalatig is geweest
en ging met de billen bloot. Op voorstel van de N-VA beloofde het daarom om eindelijk de nodige stappen te nemen
om ervoor te zorgen dat de voorwaarden worden gerespecteerd. De N-VA zal het stadsbestuur alvast aan haar woord
houden.
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N-VA IN DE BRES VOOR HET BEGIJNHOF.

Een gesprek met OCMW-raadslid Pieter Laureys
Enkele weken geleden diende het
OCMW van Herentals een bouwaanvraag in voor het aanleggen van een
parking op het Begijnhof. Hiermee
lijkt een verdere schending van het
Begijnhof onafwendbaar. De N-VA
volgt met OCMW-raadslid Pieter
Laureys dit dossier met enige ongerustheid van nabij op.
Pieter, waarom wil men een parking
aanleggen op het Begijnhof?
Pieter Laureys: “De plannen voor het
aanleggen van een parking op het Begijnhof zijn niet nieuw, maar de uitvoering ervan lijkt nu niet meer veraf.
De parking is uitsluitend bestemd
voor de bewoners van het Begijnhof.
Tussen het OCMW en de erfpachters
van de huizen werd afgesproken dat
de plannen zouden worden uitgevoerd ter compensatie van het op termijn autovrij maken van het Begijnhof.
Nochtans is een autovrij Begijnhof de
evidentie zelve.”
Wat betekent dit voor het Begijnhof
zelf?
Pieter: “Concreet zal er een groenparking aangelegd worden met een 12-tal

parkeerplaatsen en een fietsenstalling,
aan de oostkant van het Begijnhof, net
achter de nog resterende historische
omheiningsmuur. De inrit is voorzien
langs de verbindingsweg tussen
Burchtstraat en Begijnenvest. Deze
wordt momenteel enkel gebruikt door
fietsers en voetgangers. Het Begijnhof
van Herentals is niet erkend als Werelderfgoed omwille van de afbraakcultuur en het weinig respectvol
omgaan met historisch erfgoed in het
verleden. Het is dan ook tragisch vast
te stellen dat dit beleid onverkort
wordt voortgezet om enkele bewoners
hun eigen parking te gunnen.”
Is er dan geen overleg gepleegd met
de bevoegde overheidsdiensten?
Pieter: “Uiteraard wel, zo ook met de
dienst Onroerend Erfgoed. Zij zijn akkoord gegaan met de plannen omdat
de parking kadert in een groter opwaarderingsplan van het Begijnhof.
Bovendien zou de parking van tijdelijke aard zijn en weer verdwijnen
wanneer alternatieven worden gevonden en de bewoners elders kunnen
parkeren. ”

De aanleg van een nieuwe parking in
het Begijnhof baart Pieter Laureys zorgen. Ons Begijnhof werd in het verleden
al onrespectvol genoeg behandeld.”

De N-VA is ongerust. Welke rol kunnen jullie spelen?
Pieter: “Als oppositiepartij bepalen wij
uiteraard niet het beleid en wij betreuren deze beslissing, maar wij zullen
toezien dat het inderdaad bij een tijdelijke parking blijft en dat het Begijnhof
op termijn volledig autovrij wordt
zoals beloofd. Wij zijn bezorgd: wat is
tijdelijk? Zoekt men wel naar alternatieven? Daarnaast vrezen we dat het
op korte termijn niets wordt met de
lang beloofde opwaardering van de
hele achterliggende site.”

“Een ruime delegatie uit Herentals keurde op het
congres de Vlaamse regeringsdeelname goed.
Hier enkele bestuursleden met kersvers Kamerlid
Yoleen Van Camp uit buurgemeente Kasterlee.”

www.n-va.be/herentals

Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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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