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Quiz N-VA
Herentals

Op vrijdag 14 oktober 2016
organiseert N-VA Herentals
een algemene kennisquiz
voor gelegenheidsploegen en
professionele quizfanaten.
Deelnemers kunnen rekenen op
een mooi prijzenpakket en een
boeiende quizavond.
Inschrijven kan bij
Yoleen Van Camp via
yoleen.vancamp@n-va.be of
telefonisch op 0497 08 00 71.
Een ploeg mag maximaal zes
personen tellen en betaalt 15 euro
inschrijvingsgeld.
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N-VA Herentals vraagt steun
bij waterschade

N-VA Herentals bezocht de inwoners
van de Markgraven- en Koeterstraat om de
waterschade te inventariseren.

Tot op de draad versleten. Zo noemde de Herentalse burgemeester de
toestand van de riolering in de Markgravenstraat. De N-VA interpreteert
dit als een ‘schuldbekentenis’. Het stadsbestuur heeft dan ook de Markgravenstraat en onderliggende riolering zwaar laten verkommeren.
Wegverzakkingen en uitkruipend
ongedierte zijn schering en inslag geworden. Druk van de oppositie en emotionele
getuigenissen van buurtbewoners
schudden het stadsbestuur wakker.
De Markgravenstraat zal nu in maart
2017 aangepakt worden.
N-VA Herentals vindt dat het stadsbestuur
de bewoners in tussentijd niet in de steek
mag laten. De partij vraagt oplossingen om
de wateroverlast te beperken én een gratis
ophaling van grof huisvuil voor inboedel
die door de wateroverlast vernield is.

Gratis ophaling van ‘verzopen’
inboedel
Veel inwoners zagen de inhoud van hun
kelder maar ook inboedel letterlijk in het
water vallen. Om hen te helpen, zou de
stad een gratis ophaling van grof huisvuil
kunnen voorzien, vond N-VA-fractievoor-

zitter Kathleen Laverge. Het stadsbestuur
schoot haar voorstel af ‘want de verzekering moet maar alles oplossen...’

Tussentijdse oplossingen

Het probleem in Herentals gaat verder dan
uitzonderlijke regenval. De riolering is
ondermaats gelegd en al decennia niet
vernieuwd. Voor de bewoners van de
Markgraven- en Koeterstraat is wachten tot maart 2017 geen oplossing. N-VA
Herentals vraagt dan ook dat het stadsbestuur tussentijdse oplossingen onderzoekt.

Koeterstraat mag niet vergeten
worden
Vreemd ook dat de verschillende zijstraten
worden vergeten. Nochtans loopt zelfs bij
normale regenval de Koeterstraat onder
water. N-VA Herentals vraagt dat deze
straat mee in de prioritaire aanpak van de
Markgravenstraat wordt opgenomen.
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De N-VA in actie op de gemeenteraad
Elke maand doen onze raadsleden concrete voorstellen voor een beter Herentals, vaak na een tip of een vraag van een Herentalsenaar. Zelf een vraag of een voorstel? Contacteer ons via herentals@n-va.be. Zo laten we de stem van de inwoners van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk horen bij het stadsbestuur. Op deze pagina vindt u een greep uit de gemeenteraden van voorbije
maanden.

Cadeaubonautomaat moet
leegstand aanpakken
Een toenemend aantal leegstaande winkels ontsiert
het centrum van Herentals. Dat stoort menig Herentalsenaar en de lokale handelaars. Na ruim twee jaar
studie en twee coaches heeft het stadsbestuur nog
steeds geen concrete oplossingen. Daarom schuift de
N-VA zelf enkele suggesties naar voor.
Gemeenteraadslid Jasmine Tegenbos pleitte onder
andere voor een cadeaubonautomaat. Zo kunnen
Herentalsenaren 24 op 24 de ‘Helemaal Herentals’-bons aankopen. In verschillende andere
Kempense gemeenten is zo’n automaat een groot
succes. Waarom dan niet bij ons?

Aandacht voor mensen met een beperking
BlueAssist

Op de gemeenteraad vroeg Jasmine
Tegenbos het stadsbestuur BlueAssist
te ondersteunen. BlueAssist zijn digitale of papieren kaartjes met uitgeschreven vragen zoals ‘is dit de trein naar
Herentals?’. Daarmee kunnen mensen
met communicatiemoeilijkheden medeburgers vragen stellen.
Met de Herentalse ZKW, Den Brand, vzw’s ’t Werk en Op Weg, De Mast en
WZC’s Vogelzang, Bremdael en St-Anna telt Herentals verschillende organisaties die gebaat zouden zijn met het systeem. Het systeem wordt op dit
moment bekeken door de verschillende Herentalse adviesraden. De invoering
zou nog voor dit jaar zijn.

Toegankelijk kerkhof

Raadslid Guy Verellen pleit er al lang voor om meer plaatsen te voorzien
voor mensen met mobiliteitsbeperkingen aan het kerkhof. Het stadsbestuur
antwoordde dat het ‘op lange termijn’ wel eens wil bekijken of en waar er
bijkomende plaatsen gerealiseerd zouden kunnen worden. Een echte schande.
Er zijn nu vandaag mensen met een rollator, rolstoel of buggy die hun
overleden dierbare een bezoek willen brengen en de politiek heeft de
verdomde plicht om daaraan tegemoet te komen. De uitbreiding van het
aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten aan het station, waar Kamerlid
Yoleen Van Camp voor ijverde, komt er wel.

N-VA Herentals in uw buurt!
Lokale besturen staan ten dienste van stad en
burger. De N-VA luistert graag naar u en zal
steeds rekening houden met suggesties die het
leven in onze stad aangenamer maken.
N-VA Herentals laat zich daarom zien en trekt
van wijk tot wijk. We zijn trouwens mee met
onze tijd en dus ook bereikbaar op sociale media.
Op onze website www.n-va.be/herentals vind je
alle contactgegevens.

herentals@n-va.be

 -VA Herentals was van de partij bij Herentals
N
Fietst en Feest. Een dikke pluim voor iedereen
die elk jaar weer dit prachtig volksfeest mogelijk
maakt en zo onze stad op de kaart zet.

N
 -VA-minister Jan
schot van de koers
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Zondag 25 september

Jaarlijkse wandeltocht met barbecue
Combineer op 25 september een prachtig stukje Herentalse natuur met een gezellige barbecue! Inschrijven kan voor de wandeling en/
of de barbecue. Schrijf je in op herentals@n-va.be of via 0498 33 51 71.
Wat: Natuurwandeling Peerdsbos en omgeving met aansluitende barbecue
Wanneer: Zondag 25 september 2016 – start wandeling om 14 uur – BBQ vanaf 17 uur
Prijs: Wandeling gratis – BBQ = 20 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen (tot 12 jaar)
Start wandeling: Kasteel Le Paige, Nederrij 135, Herentals
BBQ: Boskantien, Wijngaard 26, Herentals

Wijkgezondheidscentrum komt niet
uit de startblokken
In maart kwam het Herentalse stadsbestuur op de proppen met een wijkgezondheidscentrum. In zo’n centrum
betaalt de ziekenkas een vast, maandelijks
bedrag per patiënt. Op die manier moet
de patiënt zelf niets betalen voor zorg in
het centrum.
N-VA Herentals waarschuwde dat het
stadsbestuur zich op een ondoordachte
manier in een avontuur stortte dat niet
in Herentals past. Ook waarschuwde de
N-VA dat de bestaande huisartsen niet

n Jambon gaf het starts.

bij het project betrokken werden en dus
ook niet zouden instappen. We blijken
nu gelijk te krijgen. Het centrum staat al
minstens een half jaar leeg omdat er geen
plan is en geen Herentalse huisarts zich
met het project wil inlaten.

Lage inkomens betalen sowieso
slechts één euro
De N-VA is niet verbaasd. Wijkgezondheidscentra werden jaren geleden in
het leven geroepen in grootsteden voor
mensen met een lager inkomen. Vroeger
moest iedereen de consultatie voorschieten (ongeveer 20 euro) om later een deel
terug te trekken (ongeveer 15 euro).
Deze regering voerde een regeling in
zodat mensen met een lager inkomen niet
meer voorschieten en voor één euro naar

de huisarts kunnen. Veel huisartsen laten
die euro ook vallen zodat de patiënt niets
betaalt. Een mooi staaltje sociaal beleid,
dat onder 25 jaar socialistische regering
nooit verwezenlijkt werd.

Enkel nuttig in grootsteden

Wijkgezondheidscentra zijn dus niet meer
nodig om mensen met een laag inkomen
te bereiken maar kunnen wel nuttig zijn
in grootsteden, zoals Antwerpen, waar ze
een breed publiek bereiken – anders dan
in Herentals. Patiënten zijn immers voor
hun zorg gebonden aan het centrum.
Concreet: iemand van Morkhoven die
ziek wordt, zou de bus op moeten naar
het centrum in Herentals, terwijl die even
goedkoop en goed verzorgd zou worden
door de huisarts om de hoek.
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De verandering werkt!

42,9%

VACATURES

Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen

Werkende 55-65-jarigen

2015

+37.500

2005

2016

32%

2015-2018

+140.000

Koopkracht

+5,3%
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45%

1ste kwartaal 2016 vs.
1ste kwartaal 2015

WERKLOZEN

mei 2016 vs. mei 2015

JOBS

-15%

55.489

2015

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

+€1.500/jaar
+€1.000/jaar

3%
+2,1%

2%
1%

+1,8%

0%

Laagste
lonen

Grootste inkomensstijging
in meer dan 5 jaar

2015

Grootste pensioenhervorming sinds
ontstaan sociale
zekerheid

2018

2016

+0,6%
2018

2015

2018

€€€€ €€
€€€€€ €
Grondige afslanking
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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

Naam:

Voornaam:

Straat:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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