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Onze stad verdient beter!

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Wist u dat het huidig stadsbestuur (sp.a &
CD&V) op 6 jaar tijd een schuldenput van
70 miljoen euro (!) heeft gemaakt? Wat heeft de
Herentalsenaar ervoor in de plaats gekregen?
Bitter weinig. Veel van onze voet- en fietspaden zijn
in erbarmelijk staat, zoals aan de Herenthoutseweg,
Lierseweg, Wiekevorstseweg of in het centrum.
Doorrijdend (vracht)verkeer en bussen razen door
onze centra. Straten verzakken en lopen onder water omwille van gebrekkig onderhoud van wegdek
en riolering. De kasseien in het centrum zijn oncomfortabel, terwijl de heraanleg een smak geld kostte. Onze parken, zoals Le Paige, en kerkhoven liggen er verloederd bij. Zwerfvuil en onkruid ontsieren
onze straten en natuur. Het groen dat ons rest sneuvelt aan sneltempo. Heel wat winkels staan leeg en
er komen vooral interimkantoren en groentenwinkels bij. De subsidies voor onze jeugd en verenigingen
werden 18 jaar bevroren, terwijl de kosten stegen.
Wat is ons alternatief? Onze Keizerstede heeft een pak troeven: groen, centrale ligging, horeca,
cultuur, historisch patrimonium en zoveel meer. Dat moet beter uitgespeeld worden. De N-VA gaat
ervoor om onze stad weer op de kaart te zetten, met 5 duidelijke prioriteiten:
• Een bruisend centrum, met bloeiende
winkelstraten en betere ondersteuning van
jeugd, sport, verenigingen, horeca, middenstand en ondernemers.
• Een harde aanpak van criminaliteit, zwerfvuil en sluikstorten. En een doortastend
beleid tegen te snel rijden in het centrum en
aan onze scholen.
• Een gelijkwaardige behandeling voor Noorderwijk en Morkhoven. Ook daar is nood
aan veilige voet- en fietspaden, levendige
dorpscentra, en de beloofde dienstverlening
die er nooit gekomen is.

• Een vlotte en veilige mobiliteit, met degelijke
voet- en fietspaden, ook voor wie minder
mobiel is en vlot en veilig verkeer in onze
centra. Dit vraagt een ondertunneling van
de spooroverwegen en ondergrondse parking aan het binnengebied.
• Het koesteren en behouden van ons waardevol groen en patrimonium, waaronder ook
onze kerkhoven. Een doortastend beleid
voor dierenwelzijn, met een schepen voor
dierenwelzijn, hondenlosloopweides, een
degelijk zwerfkattenproject en subsidies
voor asielen en natuurhulpcentra.

Meer details over ons programma voor een betere Keizerstede? www.n-va.be/herentals

Veilig thuis in een welvarend Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
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Vijf duidelijke prioriteiten voor een betere Keizerstede
Vlot en veilig verkeer
•

Onze voet- en fietpaden worden prioritair aangepakt, te beginnen
met toegangswegen zoals de Lierseweg, Herenthoutseweg en
Wiekevorstseweg. In het centrum komen veilige fietsstraten en meer
fietsenstallingen.
•
Met een lokaal mandaat kloppen we op tafel voor de
ondertunneling van de spooroverwegen.
•
Er wordt ingezet op handhaving tegen overdreven
snelheid en doorrijdend vrachtverkeer, niet
in het minst in onze centra en aan scholen.
Handhaving wordt altijd verkozen boven
onveilige situaties zoals de miskleunen met
de bloembakken in de Wuytsbergen of in
de Engelse Wijk.

Behoud van groen, ons patrimonium en
dierenwelzijn
•
•
•
•
•

Er komt een schepen van Dierenwelzijn, hondenlosloopweides, voldoende
middelen voor de aanpak van zwerfkatten en subsidies voor asielen en natuurhulpcentra zoals VOC Neteland.
Onze kerkhoven krijgen het onderhoud en respect dat ze verdienen.
Onze vele troeven - centrale ligging, groen, historisch patrimonium, horeca, ... - moeten
beter uitgespeeld worden, bijvoorbeeld door natuur- of cultuur-historische wandelingen te
koppelen aan horeca en streekproducten.
Onze prachtige parken die er nu verwaarloosd bijliggen, zoals Le Paige, worden opgekuist
en opengesteld. Ook het domein van De Ghellinck wordt uitgebouwd tot attractieve, groene
recreatiezone.
Onze jachthaven vervolmaken we tot recreatieve toplocatie, onder andere door de verbinding
te maken met het Greesbos en door er watersport aan te trekken.

Een veilige en warme stad
•
•

Criminaliteit, inbraken, drugs en overlast worden hard aangepakt. Sluikstorten en
zwerfvuil dumpen in onze prachtige straten en natuur wordt fel bestraft. Er komen
subsidies voor verenigingen en vrijwilligers die zwerfvuil rapen.
Onze vrijwilligers en mantelzorgers krijgen meer waardering.
• Voor onze zorgverleners, zoals verpleegkundigen en huisartsen
aan huis komt er een parkeerkaart zodat ze vlot hun auto kwijt
kunnen. Herentalsenaren kunnen een sticker aan hun oprit
plaatsen zodat zorgverleners hier tijdens hun dienst even
kunnen staan.
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Onze stad moet weer bruisen
De leegstand in het winkelcentrum wordt aangepakt. Hier horen leuke winkels, en geen
interimkantoren, kebabzaken of exotische groenten- en fruitwinkels.
• De subsidies voor de jeugd-, sport- en socio-culturele verenigingen worden verhoogd.
Ze verdienen degelijke infrastructuur, onder andere via een polyvalente (fuif)zaal voor
allerhande activiteiten.
• De toegang tot het domein van het Netepark (ligweide, speeltuin, voetbalvelden
en cafetaria) wordt kosteloos voor de Herentalsenaar in de zomer.
• Onze middenstand, horeca en ondernemers worden beter ondersteund.
Shoppers en bezoekers worden aangetrokken met creatieve ideeën zoals een
kinderopvang tijdens het shoppen, handenvrij winkelen, digitale cadeaucheques en een cadeaubonautomaat.
•
Ook praktische oplossingen, zoals ondergrondse parking aan het binnengebied
aan ‘t Schaliken en duidelijke geleiding naar beschikbare parkeerplaatsen,
dringen zich op. Op die manier kan van de vrijgekomen ruimte op onze prachtige
Grote Markt een aantrekkelijk plein gemaakt worden dat we teruggeven aan de
Herentalsenaren en bezoekers.
• Evenementen hoeven niet altijd op de Grote Markt door te gaan. Onze stad telt zoveel
geschikte locaties, zoals het Helikopterpleintje of het multifunctioneel terrein aan de
Herenthoutseweg bijvoorbeeld. Er moet altijd bekeken worden of activiteiten een meerwaarde
bieden voor onze middenstand en horeca, in plaats van enkel overlast.

•

Ook
Noorderwijk en
Morkhoven tellen mee!
•
•
•
•
•

In Noorderwijk en Morkhoven wordt basis dienstverlening
voorzien, zodat onze inwoners niet altijd naar Herentals moeten pendelen.
Het dorpsplein in Morkhoven wordt netjes ingedeeld en de Sint-Niklaasstraat een veilige
fietsstraat. Voor Noorderwijk wordt het potentieel van het prachtige binnengebied achter de kerk
en het parochiecentrum beter benut.
De vele evenementen die Herentals rijk is worden beter gespreid onder de drie deelgemeenten.
Ook in Noorderwijk en Morkhoven mag het bruisen.
De vele streektroeven die in onze landelijke pareltjes Noorderwijk en Morkhoven huizen, zoals
de saffraanboerderij, worden beter ondersteund en uitgespeeld.
Ook Noorderwijk en Morkhoven verdienen een jeugdhuis en sporthal!

Meer weten over het programma en de kandidaten?
n-va.be/herentals

Yoleen Van Camp
Onze ploeg
voor een
beter Herentals,
Noorderwijk &
Morkhoven...

31 Herentals
Kamerlid

Jennis Wagemans

5

6

24 Morkhoven
Leraar

Rikkert Van Bauwel Marcel De Cuyper
45 Noorderwijk
Turnleraar

10
Wim Van Gilsen

46 Herentals
Bankbediende &
secretaris HYC

74 Herentals
Gepensioneerde

11
Andreas Huyskens
32 Herentals
Medewerker horeca

15

16

Margo Van Houdt

Marleen De Cock

20

21

34 Herentals
Bediende

Nick Van Rooy

Axana Ceulemans
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39 Herentals
Leraar BO
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Jasmine Tegenbos
40 Herentals
Vastgoedconsulente

Stefan Verraedt

53 Herentals
Bediende Total

Marnix Verheyen

Pieter Laureys

26

Koen Laureys

42 Noorderwijk
Zelfstandige

4
Tom V.d. Venne

33 Herentals
Burgerlijk ingenieur

53 Herentals
Zelfstandige bouw

39 Herentals
Medewerker Gamma
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Griet Van Nueten

Bart Swyzen

42 Morkhoven
52 Noorderwijk
Leraar & schoonheids- Zaakvoerder Opticom
specialiste

12
Kimia Jalalian
18 Herentals
Studente kOsh

17
Inne Vennekens

13
Nick Kraft

28 Morkhoven
DJ Lowriderz

18
Ann De Witte

32 Herentals
22 Herentals
Student verpleegkunde Consulent psychologie

22
Hilde Hannes

25 Herentals
48 Herentals
47 Herentals
Uitbater café Bar Bier Onderhoudscoördinator Zaakvoerder Tasse Tout
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48 Herentals
Choreografe K3

Eva Brandwijk

27

23
Paul V.d. Bosch

58 Herentals
Medewerker Stad
Herentals

28

Kelly Huysmans

39 Herentals
Zaakvoerder Pearls
&Honey

14
Hilde Lemmens

58 Herentals
Medewerker Sport
Vlaanderen

19
Eva Kerkhofs

32 Noorderwijk
Medewerker bakker
Vermeulen

24
Pascal Van Nueten

46 Herentals
Zaakvoerder Wolfstee
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