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N-VA Herentals wil méér uit onze stad halen
Vindt u het ook hoog tijd om de lat hoger te leggen voor onze stad?
Vindt u ook niet … dat al die leegstaande panden in ons winkelcentrum dringend een nieuwe invulling moeten krijgen, dat

winkelstraten moeten leven en niet volgepropt mogen worden met interimkantoren, dat de centra van Herentals, Noorderwijk en
Morkhoven fiets- en voetgangersvriendelijker mogen zijn, dat het parkeerprobleem moet aangepakt worden, dat onze jeugd meer
aanbod moet krijgen in eigen stad door een deftige fuifzaal en jeugdhuis, dat de sportinfrastructuur beter kan, dat Noorderwijk en
Morkhoven te stiefmoederlijk worden behandeld, dat het gevoel van veiligheid in onze stad achteruit gaat, dat er veel te veel groen
sneuvelt voor nieuwe woonprojecten, terwijl wooneenheden in het centrum staan te verkommeren?
Onze ambities voor Herentals, Noorderwijk en Morkhoven liggen een pak hoger. Waar gaan wij voor?
 Een

Herentals met betere ondersteuning van onze jeugd en
(sport)verenigingen.
 Een Herentals dat weer bruist, met levendige centra, winkels,
ondersteuning voor horeca, ondernemers, het koesteren van ons
prachtig patrimonium en cultuur.
 Een Herentals waar Noorderwijk en Morkhoven écht meetellen.

N-VA Herentals stelt kandidaten voor

 Een

Herentals waar het te voet, met de fiets en met de auto vlot
en veilig gaat.
 Een Herentals met verzorgde parken en groen.
 Een Herentals waar het veilig en warm is voor iedereen.
Wij zijn onderweg naar een betere Keizerstede!
Reist u met ons mee?
(lees ook
p.2 en 3)

Yoleen Van Camp
30 jaar, federaal volksvertegenwoordiger

“

Ik kies voor de N-VA om
onze stad opnieuw in al
haar glorie te herstellen.
De Herentalse horeca en
ondernemers kunnen op
mijn steun rekenen.”
Nick Van Rooy
25 jaar, uitbater Bar Bier

Veilig thuis in een welvarend Herentals

Pascal Van Nueten
46 jaar, zaakvoerder Wolfstee
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Een Herentals waar het te voet, met
de fiets en auto vlot en veilig gaat

Rikkert Van Bauwel 45 jaar, leerkracht lichamelijke opvoeding

Ook in Noorderwijk en Morkhoven wordt er graag gesport. Jammer dat we vandaag geen fatsoenlijke sporthal hebben die
voor iedereen goed bereikbaar is. Ook voor de leerlingen van de lagere school in Noorderwijk wachten we al lang op een
deftige oplossing. Al jaren beloofd, maar vandaag staat onze sporthal er nog altijd niet.
2 Eva Brandwijk 41 jaar, kleine zelfstandige
Ook Noorderwijk verdient veilige fietspaden. Het verbod op zwaar vrachtverkeer juichen we toe. Ook de verlaging van de
snelheid in de dorpscentra is een goede zaak. Nu komt het erop aan om hierop blijvend te controleren, zodat de verlaging
ook gerespecteerd wordt en auto’s en vrachtwagens niet langs onze fietsers razen. Ik vind het milieu ook erg belangrijk en
ijver bovendien voor meer laadpalen voor elektrische wagens.

Stefan Verraedt 39 jaar, leerkracht buitengewoon onderwijs
Wij trekken resoluut de kaart van de jeugd. De toegang tot speeltuin, ligweide,
cafétaria en voetbalterreinen van het Netepark moet in de zomer gratis zijn
voor alle Herentalsenaren.
1

2 Inne Vennekens 32 jaar, studente verpleegkunde
Andere steden werken samen met zorgverleners en zorginstellingen voor een betaalbare en kwalitatieve
dienstverlening. Dat kan toch ook bij ons? Waarom stellen we de busjes voor speciaal vervoer niet meer
ter beschikking van de 1 500 mensen met een beperking in onze stad?

4 Kathleen Laverge 50 jaar, parlementair ambtenaar en copywriter
Wij gaan voor een betere indeling van de parking op het dorpsplein in Morkhoven én een veilige éénrichtingsstraat aan
de school. De eigenheid van Morkhoven en Noorderwijk bewaren, maar de deelgemeenten wel intensief meenemen in de
diverse projecten.

Kimia Jalalian 17 jaar, studente kOsh
Onze jeugdhuizen zijn dringend aan vernieuwing toe. Alle jongeren krijgen
toegang tot een digitale jeugdkalender, zodat iedereen weet wat er waar te
beleven valt in onze stad.
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3 Marnix Verheyen 48 jaar, onderhoudscoördinator Henco
Wij zetten de ondertunneling van de spooroverwegen aan de Belgiëlaan en de Poederleeseweg nationaal
op de agenda zodat het verkeer aan de “Worst van de Wellens” en in het centrum weer vlot kan circuleren.

5 Griet Van Nueten 42 jaar, leerkracht secundair onderwijs en schoonheidsspecialiste
In Morkhoven mag er gerust wat meer leven in de brouwerij komen. Als fervente fietster en loopster ben ik blij dat het
fietspad naast de oude spoortlijn eindelijk beter verlicht wordt. Graag wil ik een klankbord en aanspreekpunt zijn voor
mensen van Morkhoven.

Andreas Huyskens 32 jaar, medewerker Netepark
Er is dringend nood aan een modern jeugdhuis en (fuif)zaal voor onze jeugd en
voor onze verenigingen. Door mijn jaren ervaring in de horeca weet ik waar de
pijnpunten liggen en wil ik meewerken aan een goede samenwerking tussen
stad en horeca, zodat iedereen hier de vruchten van plukt!
4

5 Nick Kraft 28 jaar, DJ Lowriderz
Wie in Herentals iets wil organiseren krijgt te vaak een ‘neen’ te horen. Wij
onthalen activiteiten in Herentals, Noorderwijk én Morkhoven met open armen
en faciliteren ze zoveel als mogelijk.
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Wim Van Gilsen 46 jaar, secretaris Herentalse ijshockeyclub HYC

Als secretaris van de Herentalse IJshockey Club HYC ken ik de noden en behoeften van een sportvereniging. De ondersteuning kan en moet beter. Maar ook de individuele sporter moet aan zijn trekken kunnen
komen. Dat betekent ook degelijke fiets- en voetpaden, onder andere op de Lierseweg, de Herenthoutseweg en de Wiekevorstseweg. En meer fietsenstallingen!

3 Bart Swyzen 51 jaar, zaakvoerder Opticom
Onze stad telt prachtige parken, zoals De Ghellinck, het stadspark en Le Paige. Ik pleit voor verzorgde parken en groen,
waar beleving centraal staat. Kunstwerken van plaatselijke artiesten krijgen een plaats tussen het groen, zodat er meer
mensen van kunnen genieten.

Ann De Witte 22 jaar, psychologisch consulent
Wij pleiten voor een betere ondersteuning van de jeugdbewegingen. Ook
jongeren houden van cultuur. Het aanbod van ons cultureel centrum moet ook
op maat van ons zijn.
2

4 Bert Hendrickx 54 jaar, voormalige zelfstandige sportwinkel
Herentals-centrum kampt met een groot parkeerprobleem. We pleiten voor extra parkeerruimte, bijvoorbeeld
door een ondergrondse parking in de buurt van de Molenvest of Grote Markt. Deze parkings moeten ook
goed aangeduid worden, zodat het zoekverkeer afneemt.
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Pieter Laureys 32 jaar, burgerlijk ingenieur

Met al onze troeven – groen, centrale ligging, historisch patrimonium, cultuur,
horeca – zouden we een pak meer toeristen kunnen aantrekken. Voorwaarde is
wel dat ons patrimonium beter gekoesterd en onderhouden wordt.
3

Axana Ceulemans 47 jaar, choreografe K3

Wij gaan voor een Herentals vol leven, met activiteiten voor jong en oud. Maar
voor ons hoeft dat niet altijd op de Grote Markt. Waarom eens geen foodtruckfestival in Morkhoven of Noorderwijk?
4

Een Herentals dat weer bruist

Jan Goossens 62 jaar, grafisch ontwerper

Wij willen werken aan meer middelen voor cultuur en een betere ondersteuning
voor onze verenigen in hun activiteiten. Wij streven naar een actiever beleid rond
musea en erfgoed. En waarom geen kunst in openbare ruimtes waar alle Herentalsenaren van kunnen genieten?

Een Herentals waar het veilig
en warm is voor iedereen
,
Een Herentals met verzorgde parken
groen en een hart voor dieren

Dominique Bellens 50 jaar, zaakvoerder Quarens – bedrijfsadvies

Ondernemers creëren welvaart voor Herentals en voor alle Herentalsenaren. Onze
handelaars, horeca-uitbaters en ondernemers verdienen een stad die hen steunt.
Ik pleit voor een ondernemingsvriendelijke stad, voor een creatieve aanpak van
leegstand, voor levendige straten en pleinen en voor meer parkeergelegenheid.
Morkhoven en Noorderwijk hebben recht op levendige en veilige dorpskernen.
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Marleen De Cock 53 jaar, bediende Total Herentals

Het centrum van Herentals heeft nood aan brede voetpaden die makkelijk
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en mensen met een beperkte
mobiliteit.
Koen Laureys 52 jaar, zelfstandige in de bouw
Het groen dat we hebben moet gekoesterd worden. Wij zetten in op verdichting in het centrum, zodat groene ruimtes ook groen kunnen blijven
en niet nodeloos volgebouwd worden.
2

Paul ‘Polleke’ Van den Bosch 58, arbeider stad Herentals
Het zwerfvuil en onkruid verdienen een hardere aanpak. Verenigingen
kunnen zwerfvuil rapen voor extra inkomsten. Een win-win.
3

Veilig thuis in een welvarend Herentals

4 Tom Van de Venne 39 jaar, medewerker Gamma Herentals en
vrijwilliger opvang gewonde wilde dieren
Wij hebben een hart voor dieren en gaan voor een schepen van
Dierenwelzijn, losloopweides en subsidies voor onze dierenasielen en
natuurcentra, zoals het VOC Neteland. Ook het zwerfkattenproject heeft
meer middelen nodig.
5 Jasmine Tegenbos 39 jaar, vastgoedconsulente
We gaan voor meer blauw op straat en een harde aanpak tegen inbraken,
diefstallen en drugsoverlast. Onze stad moet beter beveiligd worden met
een cameranetwerk.

Esther Engels 40 jaar, leerkracht secundair onderwijs
Onze stad torst een schuldenberg van zo’n 70 miljoen euro. Wij willen de
stadsfinanciën weer op orde, zodat onze kinderen en kleinkinderen hier
niet voor opdraaien.
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Veilig thuis in een welvarend Antwerpen
Wij zijn thuis in Antwerpen. Van de schepen in de haven tot de rust van Kempen. Van de
Zimmertoren aan de Nete tot Sint-Rombouts aan de Dijle. Van de baksteentunnels langs de Rupel
tot de Sinksenfoor in ’t Stad. Antwerpen staat er. Het is goed wonen in Antwerpen. Met de N-VA
blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.

Veilig

Verantwoord

Vlaams

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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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