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Quiz met ons mee!

Vrijdag 6 oktober
20 uur (deuren: 19.30 uur)

Foyer CC ’t Schaliken, 

Grote Markt 35, 2200 Herentals
Op vrijdag 6 oktober 2017 organi-
seert N-VA Herentals opnieuw haar 
algemene kennisquiz voor gele-
genheidsploegen en professionele 
quizfanaten. Deelnemers kunnen re-
kenen op een mooi prijzenpakket en 
een boeiende quizavond. Inschrijven 
kan bij Yoleen Van Camp via e-mail 
(yoleen.vancamp@n-va.be) of 
telefoon (0497 0800 71). Een ploeg 
mag maximaal zes personen tellen 
en betaalt 15 euro inschrijvingsgeld.

Vul onze enquête in en maak 

kans op een mooie prijs!

De N-VA is nieuwsgierig naar uw 
suggesties om onze keizerstede 
beter te maken. Daarom vindt u in 
deze editie een enquête waarin u als 
Herentalsenaar uw mening kwijt kan. 
Wat vindt u goed aan onze stad?  
Wat kan beter? Laat van u horen!  
 
U kunt de enquête ook invullen op  
www.n-va.be/herentals.

N-VA Herentals 
vraagt subsidies 
voor àlle sportclubs
Twee voetbalclubs in Herentals 
krijgen terreinen met gloednieuwe 
kunstgrasondergrond. Een derde 
krijgt een nieuw natuurgrasveld 
met drainagesysteem en led- 
verlichting.

Het stadsbestuur trekt daar ruim 600 000 
euro voor uit en stelt zich borg voor de 
100 000 euro die elke club zelf nog moet 
ophoesten. Een uitstekend idee, vindt 
N-VA Herentals. Wij zijn voor elke on-
dersteuning van het verenigingsleven en 
pleiten dus ineens voor een gelijkaardige 
regeling voor andere sportclubs.

Fractieleidster Kathleen Laverge: “Onze 
stad telt heel wat sportclubs. Die moeten 
we echt koesteren. Zij bevorderen niet 

alleen het verenigingsleven maar ook de 
gezondheid van de aangesloten leden in 
Herentals en daarbuiten.” 
 
“We vragen een principieel akkoord voor 
steun voor alle sportclubs, dat rekening 
houdt met onder meer de grootte van de 
clubs. De stad moet alle sportclubs op 
gelijke voet behandelen, met een  
gelijkaardige steun.”

  De voetballers krijgen kunstgrasvelden. 
En dat is uitstekend. De N-VA vraagt ge-
lijkaardige steun voor andere sportclubs.

Gloednieuw OC Kasterlee - Binnenpad 2  
De N-VA afdelingen van de Kempen slaan de 
handen in elkaar voor een benefietontbijt. De 
opbrengst gaat integraal naar de Kempense 
dierenwelzijnsorganisaties VOC Neteland 
Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren, 
Unco-Jerry vzw Dierenasiel Kempen,  
Veeweyde Dierenasiel Kempen en Poeze- 
moeders Zwerfkattenproject Turnhout.

Schrijf je in voor het ontbijt via  
yoleen.vancamp@n-va.be of 0497 0800 71. 
Volwassenen betalen 15 euro, kinderen jonger 
dan 12 jaar 10 euro. Kindjes jonger dan drie 
eten gratis. Betaling mag op rekeningnummer  
BE39 7330 1232 7619 van N-VA Kasterlee.

Zondag 1 oktober
10 uur

Gloednieuw OC Kasterlee 
Binnenpad 2  

BENEFIETONTBIJT VOOR
DIERENWELZIJN

Met 

gastspreker 

Ben Weyts,  

minister van  

Dierenwelzijn
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Nieuw beheersplan
Op naar een autovrij en besloten Begijnhof?
Met de steun van de N-VA-fractie heeft de OCMW-raad het nieuwe beheersplan 
voor het Begijnhof goedgekeurd. Op basis van een gedetailleerde opsomming 
van alle erfgoedwaarden is nu vastgelegd welke richting het de komende jaren 
moet uitgaan met het Begijnhof.
OCMW-raadslid Pieter Laureys: “De geest van het nieuwe plan ligt in de lijn van de N-VA-visie. 
Zo is er in het plan geen sprake meer van de geplande parking. Verder is het de bedoeling om 
het Begijnhof terug een besloten en autovrij karakter te geven door onder andere maatregelen te 
nemen aan de kant van de Burchtstraat.”

De N-VA hoopt dat het niet bij een plan blijft maar dat het tot concrete acties komt. We dringen 
ook aan op een uitgebreid overleg met de bewoners. “Zij zullen tenslotte rechtstreeks de impact 
ondervinden van eventuele ingrepen”, besluit Pieter Laureys.

N-VA Herentals: met de ploeg op pad
Het bestuur van N-VA Herentals telt zo’n 25 enthousiastelingen die de bevolking van Noorderwijk, 
Morkhoven en Herentals goed weerspiegelt.  Jong, oud, mannen, vrouwen, arbeiders, bedienden: ons 
team is een goede mix. Wij steken alle dagen de handen uit de mouwen om onze stad weer in haar 
glorie te herstellen. Misschien kruisen we de volgende weken en maanden wel uw pad of leggen we ons 
oor te luisteren in uw wijk.

N-VA wil Herentals laten groeien, niet het onkruid
Het onkruiddebat tierde welig in de pers en op de sociale media deze zomer. De N-VA en de inwoners van 
Herentals ergerden zich mateloos aan het ontsierende onkruid op onze straten en pleinen. Het stadsbestuur 
vergoelijkte de situatie, maar wij zien vooral enkele blijvende 
pijnpunten.

Waarom lag onze stad er tijdens de zomer bij als een weelderige tuin met 
ongewenste plantengroei? Omdat het warm en vochtig was, volgens het 
stadsbestuur. Het was nu eenmaal zomer, denken wij dan. Ook het feit dat 
onkruid niet langer met pesticiden bestreden mag worden, gebruikte de 
stad als excuus.

Voor de N-VA is onkruid in de bloembakken niet het juiste groen in de 
juiste bak. En onkruid tussen perken is geen gevolg van het bannen van 
pesticiden. Je kan onkruid ook gewoon uittrekken, toch? Net zoals u en ik 
doen om onze tuin te onderhouden. 

De stad heeft dezelfde taak met parken en pleinen en bloem- en boom- 
bakken. Onderhoud heeft niet zozeer te maken met externe factoren,  
maar met een goede planning, voldoende manschappen, kwaliteit en  
- vooral - met respect voor je stad.

Dankzij het harde werk van de mensen van de groendienst is het onkruid op sommige plaatsen weer onder controle. Respect!  
Ze hebben echter moeten zwoegen en zweten om de nutteloze begroeiing terug te dringen. Hopelijk maakt het stadsbestuur het hen 
weldra makkelijker om de inwoners hun geliefde Herentals terug te geven.

  N-VA-bestuurslid Dominique Bellens bij één van de vele 
met onkruid overwoekerde plaatsen in Herentals.

  OCMW-raadslid Pieter 
Laureys is tevreden met de 
plannen voor het Begijnhof: 
“Hopelijk gaat men snel tot 
actie over.”

  N-VA Herentals deed niet alleen 
een plezante teambuilding, we 
trakteerden u op Herentals Feest 
en Fietst ook op leuke petjes!
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N-VA wil een net en veilig skatepark en stadspark
Het skatepark in het Park Van Hilst wordt intussen veelvuldig bezocht. Het brengt leven in de stadspark-
brouwerij en lokt er extra volk naartoe, veel jongeren ook. Jammer genoeg heeft wat een nette ontmoetings-
plek zou moeten zijn, soms meer weg van een groot vuilnisbelt, bijvoorbeeld aan de vijver. 

Daarnaast laat ook de veiligheid te wensen over, met diverse 
schermutselingen en incidenten. Ook voor de omwonenden is er 
soms overlast, merkt N-VA Herentals. Te vaak wordt er nog luide 
muziek gespeeld na zonsondergang.

Het reglement dat de stad heeft opgesteld voor het park vindt 
de N-VA daarom een eerste stap in de goede richting. Maar er is 
ruimte voor verbetering. Het reglement is vaag en vrijblijvend, 
terwijl goede afspraken goede vrienden maken. Vooral over de 
naleving van het reglement missen we duidelijkheid. 

Een camera is bijvoorbeeld geen overbodige luxe om de veilig-
heid van onze jeugd en de bezoekers van het park te garanderen. 
De combinatie van een duidelijk reglement voor het skatepark 
én een uitnodigend park, zou de toegankelijkheid van dit deel 
van Herentals sterk verhogen. 

Spijtig genoeg blijft de beloofde aanpak van ’t Loopke uit. Ook 
de stadsvijver blijft, ondanks beloftes, voorlopig nog één grote 

vuilbak. En dat terwijl ons stadspark het potentieel heeft voor 
een gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud. 

Het huidige stadsbestuur heeft geen 
visie op lange termijn over parkeren 
in Herentals. Beweren dat er meer dan 
voldoende parkeerruimte is, is makke-
lijk als nagenoeg elk plein en elke laan 
wordt opengesteld voor de wagen. Grote 
Markt, Kerkplein, Augustijnenlaan en 
Belgiëlaan, het helikopterpleintje: de lijst 
is lang.

Molenvest
Er is nog steeds geen oplossing voor het 
aanhoudende parkeerprobleem in de 
Molenvest, waar bewoners – bij gebrek aan 
bewonerskaarten – hun wagen vaak elders 
moeten parkeren. De Molenvest is een 
dichtbevolkte centrumstraat die beter wél 
deel zou uitmaken van de blauwe zone. 

Communicatie en controle
We missen ook een duidelijke beweg- 
wijzering naar de parkings en een duide-
lijke communicatie over het parkeerbeleid. 
Daardoor rijden bezoekers vaak lukraak 
door Herentals. Het resulterende ‘zoek-
parkeren’ is slecht voor het milieu, voor de 
fietsers en voetgangers in het centrum én 
voor de zenuwen van de autobestuurders.

Een gebrek aan controles is een ander 
probleem. Betalend parkeren zou lang- 
parkeren in de weg moeten staan.  
Niettemin staan sommige auto’s uren  
(en soms dagen) op dezelfde plek op de 
Grote Markt. Bezoekers en shoppers  
vinden zo nooit een plekje. 

Weg met ‘blik’ uit het stadsbeeld
De beloofde ondergrondse parking, eerst 
aan de noordzijde van de Markt, later 
achter ’t Schaliken, vinden we nog steeds 
niet terug. En de Delhaizeparking blijft 
afgesloten na de openingsuren. Ook de 
parking onder en naast de bib kan veel  
efficiënter gebruikt worden.

Huidige parkeerruimtes zouden een 
gemengde bestemming moeten krijgen: 
terrasjes op de Grote Markt, wandelpaden 
langs de Augustijnenlaan, fietspaden langs 
de Belgiëlaan, afgewisseld met parkeer-
plaatsen tussen het groen, weggestopt tus-
sen bomen en hagen. En als compensatie: 
een ruime parking in het centrum, waar 
auto’s uit het straatbeeld kunnen parkeren. 

  De parkeerruimte aan de bibliotheek kan veel  
efficiënter worden ingevuld.Parkeerbeleid mist visie

Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U 

kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt. 

Uw ideeën zijn belangrijk. Herentals is ook van u. 

Leven in Herentals

Veiligheid in Herentals

Ik woon graag in Herentals, Noorderwijk of Morkhoven?

Ik ben fier om me Herentalsenaar te noemen?

De stad communiceert goed met haar inwoners?

Straten, pleintjes, en parkjes worden goed onderhouden?

Het huidige stadsbestuur is goed bezig? 

Ik voel me veilig in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven?

De politie is voldoende aanwezig in het straatbeeld?

De buurtinformatienetwerken (BIN's) werken goed?

Er wordt streng genoeg gecontroleerd op snelheid en parkeren?

U kan deze enquête ook online invullen op www.n-va.be/herentals

U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Herentals noteer dan uw contactgegevens. (U maakt dan meteen ook kans op een 

mooie prijs!
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


