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N-VA Herentals
trakteert!

Wuytsbergen

Dringend nood aan visie op mobiliteit

Zaterdag 28 januari 2017
19 uur
Lakenhal
Grote Markt, Herentals
Op zaterdag 28 januari trakteren
we u naar jaarlijkse gewoonte om
het nieuwe jaar goed in te zetten.
Iedereen is welkom om mee te
komen smullen en klinken
op 2017!
Gastspreker is niemand minder
dan oud-spoorbaas en huidig
voorzitter van De Lijn Marc
Descheemaecker.

N-VA Herentals bezocht de inwoners van de Wuytsbergen en stelde vast dat negen op
de tien inwoners de heraanleg een flop vinden.
Sluipverkeer, snelheidsovertredingen en
zwaar verkeer nemen jaar na jaar toe in de
Wuytsbergen en Ekelstraat. De ooit rustige wijk is onleefbaar geworden. Daarom
werden er boomvakken en parkeerstroken aangelegd. N-VA Herentals hield
een rondvraag bij de bewoners, en wat
blijkt? Negen op de tien bewoners vinden
de opstelling een flop.
“Onveilig en geen oplossing”, is deur na
deur te horen. De boomvakken staan te
dicht bij elkaar en soms pal achter een
uitrit. Fietsers moeten slalommen en
spookrijden tussen de boomvakken en
auto’s: ze dienen bijna als levende verkeersbuffer. N-VA Herentals vraagt een doordacht mobiliteitsplan voor heel het
centrum.

Ook de ploeg van N-VA Herentals
zet zich in voor de Rode Neuzenactie en zamelt zo geld in
voor jongeren met psychische
problemen.

Wutysbergen en Ekelstraat slikken dagelijks honderden voertuigen, waaronder
heel wat sluipverkeer tussen het station en
de Lierseweg. Zestig procent van de gecontroleerde wagens rijdt bovendien te snel.
Zijn de boomvakken de oplossing? Neen,
want de meeste automobilisten rijden niet
trager. Integendeel, chauffeurs geven nog
vlug gas om een boomvak te passeren.

De situatie is ook onveilig: verschillende
fietsers hadden al een ongeluk en rijden nu
over het voetpad.
N-VA vraagt om situatie te herzien
N-VA-fractievoorzitter Kathleen Laverge
opperde op de gemeenteraad om de
situatie te herzien. Waarom werden de
beschikbare mobiliteitsanalyses, en de vele
terechte opmerkingen van de inwoners,
genegeerd? Waarom werd niet éérst de
gevraagde proefopstelling getest?
Wij bepleiten een grondige mobiliteitsstudie voor het volledige centrum, want
ook de stationsbuurt slibt dicht. N-VA
Herentals vraagt ook regelmatige en zichtbare controles om de veiligheid te verzekeren. Voor een veilige en vlot bereikbare
stad is meer nodig dan het omdraaien van
eenrichtingsstraatjes.
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Parkeerkaart voor ondernemers en zorgverleners
De parkeerdruk op heel wat Herentalse straten is hoog.
Dit levert vooral problemen op bij thuisverpleegkundigen
en huisartsen die patiënten bezoeken met de auto. Ook voor
ondernemers is noodhulp aan Herentalsenaren moeilijk
zonder parkeerboete. In de meeste zones mogen bestelwagens
immers niet parkeren, tenzij vooraf een parkeerverbod werd
aangevraagd. Voor hen lanceerde N-VA-gemeenteraadslid Guy
Verellen het voorstel van een speciale parkeerkaart.
Snelle zorgverlening aan onze burgers moet mogelijk zijn,
zonder kostbare tijd te verliezen aan het zoeken van een parkeerplaatsje, het aanschaffen van een ticket of het plaatsen van
een blauwe schijf. Het kan niet de bedoeling zijn om nog een
kwartier te moeten wandelen tot bij een patiënt. Bij een inbraak
of overlopend sanitair is er ook al niet de luxe om eerst nog een
parkeerverbod voor de bestelwagen van een ondernemer aan
te vragen. Verschillende ondernemers kregen al een bekeuring
terwijl ze een Herentalsenaar depanneerden.

Honden(losloop)weide
aan Begijnhof?

Waarom blokt de meerderheid
dit af?
Een speciale parkeerkaart voor
zorgverstrekkers en ondernemers zou een oplossing voor het
probleem zijn. In vele steden,
zoals Turnhout, bestaat dit al
jaren met succes. Ons stadsbestuur wil er echter niet van
weten. Het vindt dat ondernemers en zorgverleners mee de
stadskas moeten spijzen met
parkeertickets en -boetes.
Het stadsbestuur vindt ook dat ondernemers zich maar verderop
moeten parkeren en hun gerief om te depanneren met de kruiwagen moeten aanrijden. En thuisverplegers en huisartsen?
Die moeten de fiets maar nemen, vindt het stadsbestuur. N-VA
Herentals vindt dergelijke houding onaanvaardbaar.

Zwerfvuil

Een oplossing in zicht?

Hopelijk kunnen nieuwe camera’s sluikstorters weldra
op heterdaad betrappen.
N-VA-gemeenteraadslid Koen Laureys is een uitgesproken
natuur- en dierenliefhebber. Hij wil, samen met menig
Herentalsenaar, dat er in onze stad een weide komt waar baasjes
hun hond vrij kunnen uitlaten. Het stadsbestuur – dat vele
gronden bezit – wil hiervoor geen plaats inrichten op gronden
van de stad of het OCMW.

Zwerfvuil ontsiert vele Herentalse straten. Ondanks de
nieuwe vuilbakken en poeptorens, blijft er veel afval
rondzwerven. Het smalle paadje aan de Nonnenvest is
bijvoorbeeld al jàren een probleem: daar wordt duchtig
gesluikstort op privéterrein. Wij stelden het probleem jaren
geleden al aan de kaak en opperden om gebruik te maken
van mobiele camera’s om de daders op heterdaad te kunnen
betrappen. Er is een strenge aanpak nodig.

Daarop sprak Koen met het Agentschap Natuur en Bos (ANB).
Zij zien zo’n hondenweide wél zitten, meer bepaald aan de
Hellekens, vlakbij het Begijnhofpark. Koen vraagt dat het
stadsbestuur tenminste de bewegwijzering voorziet - dit werd
op de laatste gemeenteraad nog geweigerd - en ook een weide in
Noorderwijk en Morkhoven zelf aanlegt.

Het stadsbestuur zou nu ingetekend hebben op subsidies van
afvalbeheerder OVAM om, samen met vier buurgemeenten,
drie camera’s aan te schaffen. Plan B is de camera’s aankopen
via de politiezone. Wij steunen dit initiatief honderd procent
en hopen dat de camera’s snel ingezet kunnen worden!
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Molenvest staat te verkommeren
Zeven jaar geleden werd de Molenvest heraangelegd.
De bewoners vroegen toen om de parkeerdruk te bewaken.
Ze waren ook de plannen genegen om schuin te parkeren en
zo extra plaatsen te voorzien. Het stadsbestuur legde dit naast
zich neer. En met de kunstencampus in het verschiet, zal de
parkeerdruk binnenkort nog toenemen.
De Molenvest is momenteel zowat de enige straat in het
centrum waar vrij geparkeerd kan worden. In het verleden stelde
de N-VA al enkele keren voor om aan de kant van de huizen een
blauwe zone met bewonersparkeren te maken.

De N-VA vraagt meer aandacht voor deze ooit mooie laan.

De ooit mooie laan ligt er ook verwaarloosd bij. Omdat de
bankjes ongelukkig recht onder de bomen geplaatst zijn, hangen
ze elke dag vol met vogelpoep. Gelukkig proberen enkele buren
ze nog proper te houden. De bomen worden bovendien niet gesnoeid en het wandelpad ligt ook vol zwerfvuil. Jammer dat het
stadsbestuur zo’n prachtige laan laat verkommeren!

Bedankt dat u er was op onze quiz
en wandeling!
Bijna 200 quizzers in oktober
De N-VA-quiz in oktober was
een groot succes.
Met ruim dertig ploegen
zat ‘t Schaliken gezellig vol.
Zowat het voltallige bestuur
van onze N-VA-ploeg uit
Herentals verzorgde een
prima bediening. Dat de quiz behoorlijk denkwerk vereiste en vooral een
(inhoudelijk) moeilijke start kende, kon de pret niet drukken.
Wereldkampioen Erwin Vervecken presenteerde als een volleerd animator
alles mooi aan elkaar. Een dame uit de Nieuwstraat won de tombolahoofdprijs
en quizploeg Aquarius won met één punt verschil de quiz. De collega’s van
CD&V Herentals eindigden op een knappe achtste plaats.
Proficiat en tot volgend jaar!

40 wandelaars verkennen Netevallei
Ook onze jaarlijkse wandeling met aansluitend etentje in de Boskantien
was weer top. Een 40-tal wandelaars verkenden de prachtige natuur
van de Netevallei richting Peerdsbos, onder vakkundige leiding van
N-VA-gemeenteraadslid en fervent Natuurpunter Koen Laureys!

Nieuwjaar
Denkt u mee
aan de dieren?
Het nieuwe jaar staat voor de deur.
Niet zelden gaat dat gepaard met
vuurwerk. In Herentals is dat
toegestaan tussen 23.45 uur en 0.45
uur. Mooi, maar staat u er ook bij stil
dat de luide knallen heel wat dierenleed
veroorzaken?
Elk jaar lopen er huisdieren verloren, bang
van het lawaai en felle lichtflitsen.
Bij Tom in Rossem Noorderwijk verloor
vorig jaar een merrie haar ongeboren
veulentje door de stress van het vuurwerk.
In totaal raakten 74 mensen in dit land
ook ernstig gekwetst door feestvuurwerk.
Ons politieraadslid Guy Verellen vroeg
daarom aan de burgemeesters van onze
politiezone om burgers te sensibiliseren.
Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.
Aan burgers wordt gevraagd om geen
vuurwerk af te steken en om hun
huisdieren veilig vast te
zetten, in huis of op stal.
In de Herentalse
stadskrant van december
hierover echter geen
woord. Spijtig.
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Jan Jambon

Theo Francken

Steven Vandeput

Philippe Muyters

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts
op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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