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Strijd tegen zwerfvuil

Stad Herentals weigert steun aan jeugd
Herentals worstelt al lang met zwerfvuil maar een
concrete aanpak van het stadsbestuur blijft uit.
Opruimacties zoals de jaarlijkse ‘Let’s do it’-actie’
kennen helaas weinig succes. Twee jaar geleden was
N-VA Herentals de enige kandidaat, maar gaf het
stadsbestuur geen toestemming. Vorig jaar diende zich
opnieuw maar één vereniging aan. De N-VA vindt dat
het stadsbestuur méér kan en moet doen. Ons voorstel:
laat verenigingen actief meewerken aan een netter
Herentals én laat ze er een cent aan overhouden!

 -VA Herentals verzamelde een paar jaar geleden nog acht
N
grote zakken zwerfvuil aan de Ringlaan. Sindsdien weigert
Stad Herentals de N-VA voor de actie, terwijl het zowat de
enige bereidwillige vereniging is.

Vergoeding per geruimde kilometer
Waarom bijvoorbeeld geen vergoeding per opgeruimde kilometer voor Herentalse jeugdbewegingen? Dat kan jongeren
motiveren om zich in te zetten voor het milieu én het geeft hen
een financieel duwtje in de rug. In andere gemeenten, zoals Lier,
kent dergelijk project al succes. De N-VA stelt daarom voor dat
de jeugdraad een reglement uitwerkt zodat we in 2017 al van
start kunnen gaan met een haalbaar budget van 5 000 euro.

Stadsbestuur stemt tegen voorstel

N-VA wil handen uit de mouwen steken

Jammer genoeg is het stadsbestuur tegen. Het overweegt zelfs te
beknibbelen op de bestaande subsidies voor verenigingen door die
deels te laten afhangen van deelname aan zwerfvuilacties. N-VA
Herentals vindt net dat onze jeugdverenigingen een bijkomend
appeltje voor de dorst verdienen. Het stadsbestuur verkwist bovendien tijd door een oneindige consultatieronde bij alle mogelijke
raden over een reglement voor alle verenigingen. En ondertussen
hoopt het zwerfvuil zich op in het Herentalse straatbeeld.

N-VA Herentals vraagt ten slotte dat iedereen kan meedoen aan
de ‘Let’s do it’-actie, ook lokale politieke verenigingen. Nu wil de
stad niet dat die in de kijker lopen met dergelijke acties. Terwijl
aan Wereldtals wél iedereen mag meedoen. Op die manier mist
‘Let’s do it’ een geëngageerde N-VA-ploeg, die van Herentals een
nette stad wil maken.

Gratis boeklezing over koningshuis
Vrijdag 24 juni
20 uur Lakenhal
Grote Markt, Herentals
is toegang!

Iedereen welkom. Grat

N-VA-grondwetspecialisten Veerle Wouters en Hendrik Vuye doen
op 24 juni letterlijk en figuurlijk hun boekje open over het koningshuis. In hun boek ‘De Maat van de Monarchie’ staan ze stil bij de
zin en de onzin van het koningshuis. Betaalt de koninklijke familie
bijvoorbeeld belastingen? En hoe ver reikt de macht van de koning
eigenlijk? De auteurs geven antwoord op al uw vragen over het
koningshuis. Achteraf is er ook een signeersessie.
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Maak kennis met onze bestuursleden
Begin dit jaar verkoos N-VA Herentals een nieuwe bestuursploeg. Fier constateren we dat ons team blijft
uitbreiden. Samen steken we de handen uit de mouwen voor een beter Herentals. Met een visie en ambitie
die het huidige stadsbestuur mist. U verdient beter! Bestuursleden David Rombouts, Christiaan Janssens,
Dominique Bellens en Bjorn De Weerd vertellen u graag waarom zij zich inzetten voor onze mooie stad.

“Een stem voor de
Herentalse jeugd.”

“Meer doen voor
onze ondernemers.”
Christiaan Janssens (53)

David Rombouts (24)

“Het kan simpelweg
beter!”
Dominique Bellens (49)

N-VA steunt oprichting
buurtinformatienetwerk

Quiz N-VA Herentals
Vrijdag 14 oktober
20 uur (deuren: 19.30 uur)

Onder impuls van twee buurtbewoners, Paul Van Den Bosch en
Hubert Vanooteghem, is een nieuw Buurtinformatienetwerk (BIN)
opgericht. Dat is inmiddels al het elfde in Herentals. Het nieuwe BIN
Kleerroos beslaat een flink stuk van het zuidoosten van Herentals
binnen de ring.

Foyer CC ’t Schaliken
Grote Markt 35, Herentals
“Wij willen u
weer fier maken
op uw stad.”
Bjorn De Weerd (36)

Blokkeer alvast vrijdagavond 14 oktober in
uw agenda! N-VA Herentals organiseert dan 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 0497 08 00 71.
Een ploeg mag maximaal zes personen tellen. Elke
ploeg betaalt 15 euro inschrijvingsgeld.

Ik woon hier al bijna 24 jaar en
ik geloof dat jongeren zich meer
moeten engageren voor en
interesse tonen in politiek. Het
zijn zij die over de toekomst
van onze gemeenschap zullen
beslissen.
Als informaticastudent geloof
ik bovendien in een digitale
overheid. In plaats van tonnen
papier te verslinden en uren in
de wachtrij te moeten staan,
heeft de burger recht op snelle
en eenvoudige dienstverlening.
Bij de N-VA voel ik me thuis
omdat de partij durft vooruit te
kijken en de factuur niet langer
doorschuift naar de volgende
generatie. Ik ben ervan overtuigd dat de N-VA een grote
toekomst heeft in Vlaanderen
én in Herentals.

david.rombouts2@n-va.be

Ik ben coach bij mijn eigen
bedrijf, CJ Coaching, en help
daarnaast mijn vrouw een
handje bij haar privéwellness
Akwa in Herentals. Als ondernemers zien wij met lede ogen
aan hoe het centrum leegloopt
en hoe Herentals overwoekerd
wordt door interimkantoren.

Als geboren en getogen Herentalsenaar en zelfstandige ben
ik begaan met de middenstand
en de kmo’s in onze streek.
Als alleenstaande moeder wil
ik werken aan een kind- en
jeugdvriendelijk Herentals waar
het veilig én plezant is om als
jongere te vertoeven.

Het verkeersinfarct in en rond
de stad verergert jaar na jaar
terwijl het stadbestuur helemaal
niets onderneemt. Ondernemers worden tegengewerkt in
plaats van ondersteund: denk
maar aan de pestbelasting op
drijfkracht.

Omdat ik een fan ben van
Herentals, trek ik ook graag de
kaart van een aantrekkelijke
stad met een centrum waar
winkelen, amusement, cultuur
en een gezellig terrasje hand in
hand gaan.

Ondernemingen en een bloeiend centrum zijn nochtans
hoekstenen van een aantrekkelijke stad. Ze zorgen voor werkgelegenheid en welvaart voor
de burgers én voor aantrekkelijk vertier voor bezoekers en
toeristen.
christiaan.janssens@n-va.be

Daarom ben ik al twee jaar bestuurslid van N-VA Herentals.
Omdat het simpelweg beter
kan.

dominique.bellens@n-va.be

Als ik rondom mij kijk, besef ik
dat wij in een mooie gemeente
wonen, die heel wat te bieden
heeft. Maar de laatste tijd merk
ik steeds meer gemor bij onze
inwoners over de beslissingen
(of gebrek eraan) van het stadsbestuur.

De N-VA steunt de oprichting van BIN’s volledig. Politie en burgers
houden een oogje in het zeil en werken samen aan een veilige buurt.
Meer informatie over de BIN’s – en hoe je erbij kan aansluiten – vind je
op de webstek van politiezone Neteland: www.lokalepolitie.be/5369.

Wat is een Buurtinformatienetwerk?
Een BIN is een samenwerking
waarbij buurtbewoners en de lokale
politie informatie uitwisselen via een
verwittigingssysteem. Het is een
manier om de criminaliteit preventief in
te perken en het veiligheidsgevoel van
de burgers te verbeteren.

N-VA Herentals in jouw buurt!
Gemeentebesturen moeten ten dienste staan van stad en burger. De N-VA luistert graag naar jullie en houdt steeds rekening met
jullie suggesties om het leven in onze stad aangenamer te maken. N-VA Herentals laat zich daarom zien en trekt van wijk tot wijk.

Daarom wil ik samen met
N-VA Herentals werk maken
van een nieuwe politieke koers,
die weer aansluit bij de noden
van de burger. We moeten de
vele troeven van onze stad sterker en beter uitspelen.
Het is dan ook mijn ambitie
en die van de N-VA om een
ander en nieuw geluid te laten
klinken, zodat u weer fier kan
zijn op uw stad. Met name
mobiliteit en cultuur zal ik van
dichtbij opvolgen.

bjorn.deweerd@n-va.be

Zelf zin om je steentje bij te dragen? Contacteer onze ledenverantwoordelijke Christiaan via
christiaan.janssens@n-va.be of 0479 83 96 43.
herentals@n-va.be
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 -VA Herentals denkt aan de mama’s
N
en papa’s. We zetten de mama’s op
Moederdag in de bloemetjes op de
zondagmarkt en in Zonnedauw. Voor
Vaderdag trakteerden we in de Zandstraat met een flessenopener

 et stadbestuur maakte een boeltje
H
van de heraanleg van de Engelse wijk.
Wij bezochten de wijk en verzamelden
alle suggesties van inwoners om nog
recht te trekken wat kan.

 ij vergeten Morkhoven en NoorderW
wijk niet: met Valentijn deelden we er
duizend chocolaatjes aan huis uit. Op
17 april zat PC Noorderwijk afgeladen
vol voor een N-VA-ontbijt met minister
Jan Jambon.

Volg ons online en op sociale media!
www.n-va.be/herentals I

www.facebook.com/NvaHerentals I

@NVA_Herentals
www.n-va.be/herentals

De N-VA zorgt voor Verandering

Uw provincie wordt
slanker
en goedkoper
De Verandering
werkt!
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen.
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.
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Nieuwe jobs in kmo’s
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België is een van de strengste landen

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord
besteden”asielbeleid
Een
rechtvaardiger

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen
middelen
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende
vrijwillig
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden
die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
Humane opvang oorlogsvluchtelingen
Engagementsverklaring

2015

4.000
De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
5.9de0helft
“Zo zorgde
de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes
0
Rechten

gedwongen

2015

nieuwkomers

van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen
Plichten stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
terugkrijgen”,
Terugkeerbeleid WERKT
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

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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