
Wat als … er nieuwe tijden aanbreken in Herentals 

Deze CD&V Herentals–ploeg wil Herentals op de kaart zetten als een warme, zorgzame 
en zeer inspirerende stad, waar je vanzelf goesting krijgt. Goesting om te ondernemen,
goesting om te sporten, goesting om te gaan werken, goesting om op de fiets te springen,
goesting om een pint te gaan drinken, goesting om mee te helpen, goesting om te gaan 
winkelen, goesting om thuis te komen,  … gewoon maar omdat het hier zo verdomd goed
is, omdat je hier zo content bent en vooral omdat je je hier welkom voelt.

Hoe doen we dat dan? 
We gaan meer dan ooit onze eigen kwaliteiten uitspelen, uitgaan van de troeven van 
onze stad én van haar inwoners. Resoluut kiezen voor groen en water in de stad. 
Kiezen voor verkeersveiligheid, zorgen dat onze stad vriendelijk is voor zowel een 8-
jarige als een 80-jarige. Zorgen voor bereikbaarheid en nabijheid en hiervoor ook 
durven doortastende keuzes te maken. Zorgen voor properheid en netheid. 
Verenigingen en buurtinitiatieven omarmen en ondersteunen, zonder te betuttelen. 
Vrijwilligers aanmoedigen. Rechtszekerheid en vertrouwen bieden aan ondernemers. 
Maar ook, meer dan ooit, wie hulp nodig heeft, gepast ondersteunen.

Met CD&V Herentals aan het stuur, zal het stadsbestuur voor u zorgen, u inspireren en 
de creativiteit aanboren. We zullen niet bang zijn van participatie en de nodige 
daadkracht tonen. Wij zullen de juiste lijnen uitzetten en vervolgens voldoende 
vertrouwen hebben en vertrouwen geven aan u allen om samen aan de slag te gaan.

En welke zijn die lijnen?
Het afgelopen jaar triggerden we velen onder jullie via de WAT ALS campagne om terug 
over ons Herentals te dromen. Durven vooruit denken, durven de lat hoog genoeg 
leggen, durven ambitieus zijn,… alleen zo kunnen we de beste koers varen. 
We stellen u nu graag onze doordachte en realistische voorstellen voor de komende 
jaren voor, met een gedroomd Herentals voor iedereen als perspectief.

Samen zullen we Herentals koesteren en zorgzaam, maar ambitieus en gepassioneerd 
verder laten groeien!
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Meer burgerparticipatie

Wat als … we SAMEN stad maken

Er broeit heel wat in Herentals! GEKORO, Chapelle Imperial, GZWGZ, Mojo zomerbar, 
VEROOVER de straat en de werking rond de Boekerij zijn slechts een greep uit veel 
nieuwe recente burgerinitiatieven. Het stadsbestuur moet die creativiteit omarmen en 
op zoek gaan naar gepaste samenwerkingsmodellen om dit verder te stimuleren.

In de 21e eeuw volstaat het immers niet meer dat Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
louter bestuurd worden vanuit het stadhuis. Met CD&V Herentals geloven wij in de 
kracht van mensen die zich op een positieve en verantwoordelijke manier willen 
inzetten voor hun buurt, gemeenschap en stad. Burgerparticipatie mag zich voor ons 
echter niet beperken tot het afleggen van huis-aan-huis bezoeken tijdens de 
verkiezingscampagne. Jij hebt een mening en specifieke expertise die het algemeen 
belang kan dienen, dat moet ook van tel zijn nadat de stemmen zijn geteld.
De voorbije bestuursperiode hebben we al wat met jou geëxperimenteerd om je te laten 
deelnemen aan het beleid. Zo waren er inspraakvergaderingen voor 
stadsontwikkelingsprojecten zoals de stationsomgeving en de Wuytsbergen, het binnen-
gebied van cc ’t Schaliken, het Begijnhofpark… Wij willen die eerste aanzetten tot 
burgerparticipatie nu verder uitdiepen en co-creatie tussen bestuur en burgers 
bevorderen.

Als inwoner moet je op vele manieren bij het beleid van de stad kunnen betrokken 
worden, want je hebt recht op vlot toegankelijke en precieze informatie. Goede 
communicatie vanuit de stadsdiensten is dus essentieel, bijvoorbeeld via digitale 
kanalen. 

De bestaande adviesraden blijven bestaan voor wie zich langdurig wil engageren, maar 
ook daarbuiten moet je zelf het stadsbestuur vanuit je eigen ervaring kunnen adviseren 
bij grote stadsontwikkelingsprojecten en zelf oplossingen kunnen aanbrengen voor 
problemen die je ziet opduiken. Dat kan een kortlopend engagement zijn, gelinkt aan een
specifiek thema (bv. fietsbeleid, zorgbeleid…) dat jou na aan het hart ligt. Samen met jou 
bekijken we voor welke ideeën er bij je medeburgers een draagvlak te vinden is en hoe 
we deze kunnen uitvoeren. Op die manier willen we de talenten en expertise van de 
Herentalsenaren voluit inzetten. 

Het stadsbestuur zal beurtelings in elke wijk langsgaan. Op zo’n bijeenkomst kun je zelf 
noden aankaarten en met je buurtgenoten voorstellen formuleren en beslissen die het 
leven in de wijk kunnen verbeteren. We kiezen er bewust niet voor om van bovenaf 
nieuwe wijkcomités uit de grond te stampen, maar wel om van onderuit ontstane 
initiatieven te omarmen. Iedere buurt kent zijn eigen dynamiek en dus willen we met 
de inwoners op zoek gaan naar het recept dat het beste werkt. We sluiten samen een 
WIJ(k)contract en voorzien een budget voor kleinschalige projecten die jouw 
buurt aangenamer kunnen maken. 
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Nieuwe technologie biedt mogelijkheden voor burgerparticipatie die we tot voor kort 
niet hadden. Het stadsbestuur moet investeren in een digitaal platform om meer 
mensen te bereiken voor burgerparticipatie. Zo kan je met je smartphone in de hand 
zelf ideeën lanceren, feedback geven op projecten en de beleidsagenda mee bepalen. Via 
dit platform kan je je ervaring delen met anderen. 

Een participatieambtenaar moet de integratie van deze interactieve democratie in de 
stadsorganisatie implementeren.

Tenslotte zal met CD&V Herentals aan het roer, de gemeenteraad op een dynamische 
manier onze stad voorbereiden op de toekomst en zullen alle fracties betrokken 
worden om mee strategische projecten uit te rollen.

De volgende zes jaar willen we voluit gaan voor een meer interactieve democratie 
en stellen we samenwerking tussen inwoners en bestuur centraal. We zien je als 
een partner van het bestuur en we willen voorstellen samen met jou realiseren.  
Als jij CD&V een sterk mandaat geeft, dan geef je CD&V de mogelijkheid om voluit 
voor jou te kiezen. Zo kunnen we voortaan samen stad maken.
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Zorg, welzijn en wonen 

Wat als … we ons sociaal weefsel bij de kiem versterken

Buren zorgen voor buren die om allerlei redenen hulp nodig hebben. De oudere man uit 
de straat, de kansarme familie, de moeder van de zoon met een beperking… Vaak gaat 
het om kleine dingen die voor deze mensen een grote hulp betekenen. 
De stad ondersteunt deze initiatieven van buurtvrijwilligerswerk via het systeem 
van city-coins, een virtuele stadsmunt die een hulpvaardige buur zal ontvangen 
voor zijn inzet. De city-coins zul je kunnen gebruiken bij de Herentalse handelaars, het 
Netepark of aangesloten verenigingen. 

In heel wat buurten nemen bewoners het initiatief om op een heel laagdrempelige 
manier hun straat of wijk te doen opleven. Wij willen zulke initiatieven ten volle 
ondersteunen. Dit kan gaan om het organiseren van marktjes, speelstraten, leefstraten, 
het herinrichten van de straat en ga zo maar door.
We laten de initiatiefnemers eigenaar zijn van de organisatie en richten hiervoor een 
impulsfonds op om bestaande initiatieven te ondersteunen en bijkomende ideeën zo 
veel mogelijk kansen te bieden. De buurt organiseert, de stad ondersteunt.

We breiden het aanbod sport- en spelmateriaal uit met picknickbanken, gevelbanken, 
kruidenbakken, flexibele spelelementen en sportmateriaal… zodat buurten en straten 
kunnen beroep doen op een zeer ruim aanbod om van hun publieke ruimte terug 
echte ontmoetingsplekken te maken. Via peter- en meterschap draagt de buurt de 
verantwoordelijkheid over het uitgeleende materiaal en de gecreëerde gezellige plek.

Ook zwerfvuil ruimen via een buurtvrijwilligerscontract willen we ondersteunen met 
city-coins.

Heel wat verenigingen en individuele burgers nemen gemeenschapsvormende 
initiatieven. Deze zijn heel waardevol voor het sociaal weefsel in onze stad. Dit kan gaan 
om bv. het organiseren van de Herentalse marathon, een duurzame kroegentocht of een 
wandeltocht voor dementerenden, een pop-up café, ... Initiatieven als deze, daar wordt 
Herentals alleen maar beter van! Deze creativiteit willen we aanmoedigen, deze 
initiatieven willen we materieel maximaal ondersteunen.

Wat als … Herentals een nog zorgzamere stad wordt

Voor CD&V is zorg in de samenleving een belangrijk gegeven. ‘Zorg staat kort bij de 
mensen en we worden er allemaal vroeg of laat, gewild of ongewild mee 
geconfronteerd’. 
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‘Mensen worden steeds aan mensen toevertrouwd’. Door zorg te dragen voor een 
ander worden we zelf een rijker mens: zorg dragen voor anderen is dus ook zorg dragen 
voor jezelf en draagt bij tot je eigen zelfontplooiing.

In Herentals is de ‘Zorg’ mede door de inzet van onze OCMW-voorzitter & raadsleden 
reeds uitgebreid, goed en professioneel georganiseerd.  Ze hebben daarbij altijd een 
langetermijnvisie voor ogen gehouden. 

Samenwerkingsverbanden met alle mogelijke actoren in de samenleving om zorg te 
verbeteren zijn essentieel. Het zorglandschap evolueert mee op de golven van een 
samenleving die voortdurend in verandering is. Ons beleid besteedt extra aandacht aan 
kansarmen en mensen in nood.

Met ons praktisch beleid ondersteunen WIJ concreet zoveel mogelijk alle 
zorgvormen.

Vrijwilligerswerk in de zorg
Chapeau aan al die tientallen vrijwilligers, die zich belangeloos en onbetaald inzetten 
voor anderen. Zij verdienen oprecht alle waardering! Bemoedigende woorden van dank 
en kleine attenties horen daarbij. Momenteel zijn er heel wat jonggepensioneerden op 
zoek naar een nuttige vrijetijdsinvulling, mogelijk hoort vrijwilligerswerk daarbij. 

In onze woonzorgcentra kunnen vrijwilligers een waardevolle aanvulling betekenen 
voor het personeel, dat nu reeds met een toegenomen werkdruk kampt.  Het mag echter 
nooit de bedoeling zijn, dat vrijwilligers het reguliere personeel gaan vervangen. 

Mogelijke vrijwilligers kunnen worden aangetrokken door affiches op te hangen in de 
instelling of in dokterswachtkamers en via banners op sociale media. De beste reclame is
nog steeds de persoonlijke aanspreking.  

Vrijwilligers moeten op hun beurt een luisterend oor kunnen vinden bij een 
vertrouwenspersoon met een peter-/meterschap in de instelling.

Coaching van de vrijwilliger in de zorgsector is essentieel.
Vrijwilligers mogen ook beloond worden voor hun inzet door city-coins.

Op dit moment is er in de schoot van ISOM een vrijwilligerscoach actief. Het is voor ons
belangrijk dat deze werking kan worden bestendigd. Zo wordt een kandidaat vrijwilliger
ondersteund via vorming, wordt een databank opgesteld van mogelijke taken voor 
vrijwilligers, worden ze geïnformeerd over rechten & plichten, …

Maar even belangrijk is een goede interactie tussen de professionals en de 
vrijwilligers in de zorg! We zorgen ook voor een goede vorming en opleiding van 
beroepskrachten inzake het waarderend omgaan met vrijwilligers.
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Mantelzorg
Mantelzorg is en blijft een essentieel onderdeel van welzijn & zorg. Niet enkel de 
formele, maar ook de informele zorg is belangrijk: een mantelzorger werkt vaak buiten 
de kantooruren en mantelzorg kan ook kaderen in het uitbreiden van buurtzorg.

“Mantelzorg” kan diepmenselijk betrokken zijn. Vaak hebben de zorgbehoevende en 
mantelzorger samen een heel stuk levensweg afgelegd en kennen zij mekaars goede en 
kleine kantjes door en door. Ook kennen zij de familiegeheimen, die voor de 
buitenwereld steeds bewaard zijn gebleven.
De mantelzorger kan als mentor of vertrouwenspersoon worden aangesteld, als de
zorgbehoevende voor het bespreken van zorg zelf niet meer aanspreekbaar is.  Hij/zij is 
dan de spreekbuis van de patiënt. 

Op dit moment bestaat er in Herentals al een gemeentelijke premie voor 
mantelzorgers, deze willen we uiteraard behouden. De mantelzorgpremie is op dit 
ogenblik afhankelijk van de leeftijd en het inkomen van de zorgbehoevende. We willen 
deze hervormen op basis van de graad van zorgbehoevendheid (onafhankelijk van de 
leeftijd – denk aan het probleem van jongdementerenden), en onafhankelijk van de 
inkomensklasse. De mantelzorgpremie is immers een waardering voor de 
mantelzorger zelf.

Er gebeurt nog heel wat mantelzorg onder de radar. In overleg met de ziekenfondsen 
willen we ervoor zorgen dat iedereen die recht heeft op een mantelzorgpremie deze
effectief en makkelijker krijgt. 

Tevens moeten we ook de nodige vorming voor mantelzorgers voorzien en alle 
initiatieven tot vorming ondersteunen. Dat kan bv. ook door vergaderfaciliteiten aan te 
bieden en intervisies te organiseren, maar ook door het uitwerken en up-to-date houden
van een infopakket voor de mantelzorger.

Thuiszorg
We hebben er steeds voor gepleit dat mensen zo lang mogelijk thuis in hun eigen 
vertrouwde omgeving moeten kunnen blijven wonen. Zoals de naam het zelf zegt, 
staat thuiszorg zeer dicht bij thuis. Met de leeftijd neemt de kans op minder mobiel zijn 
toe.

Vaak kunnen kleine en grote aanpassingswerken in huis het thuis wonen 
vergemakkelijken (bv. aanpassing WC, badkamer, deurverbreding, hellend vlak voor 
rolstoel, beugels plaatsen…) 

In samenwerking met de provincie starten we een initiatief op om levenslang wonen in 
Herentals laagdrempeliger te maken. Samenaankopen, gericht advies, financiële 
ondersteuning… zijn maatregelen die onderzocht worden.

In Herentals bestaat al heel wat dienstverlening ter ondersteuning van de thuiszorg. 
Het bezoekersproject zoekt oudere senioren mee actief op en helpt hen dan in de 
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zoektocht naar mensen en middelen. De diensten Gezinszorg, de Klusjes- en 
verhuisdienst, de thuislevering van warme maaltijden… Deze projecten moeten 
waar mogelijk verder uitgebouwd worden. De coördinatie van de verschillende 
diensten kan zeker nog verbeteren. Zo kunnen we de buurtzorg nog meer 
stimuleren, de ondersteuning op digitaal vlak onderzoeken en proefprojecten 
lanceren.

Het stadsbestuur dient de leiding te nemen in het vormen van de éérstelijnszone in de 
zorgregio.
De gemeentebesturen moeten hierbij mekaar opzoeken om samen verder te werken in 
Zorgregio Neteland.

Buurtgerichte zorg
Zorg zal in de toekomst meer buurtgericht georganiseerd moeten worden. De 
Dienstencentra spelen daarin een cruciale rol. In Herentals verdient elke deelgemeente
een volwaardig dienstencentrum. Hun werking moet daarbij bewust worden 
verbreed naar anderen toe naast de huidige senioren. Daardoor moet er een groter 
doelpubliek worden bereikt (bv. mensen met een beperking moeten ook alle kansen 
krijgen om mee te doen aan alle socioculturele en sportieve activiteiten).

Nieuwe samenlevingsvormen moeten nog beter worden ondersteund. In Herentals 
zijn al veel initiatieven genomen, de assistentiewoningen gebouwd aan het 
Woonzorgcentrum, het wonen aan het oud-moederhuis ‘Sancta-Maria’, maar hier moet 
nog meer worden op ingezet. Kleinschalige en toegankelijke opvanginitiatieven voor 
zorgbehoevenden verdienen extra aandacht.

Ook cohousing in de zin van samen wonen en mee zorgen voor elkaar moet als 
nieuwe woonvorm aangemoedigd worden.

Ook in de deelgemeenten moeten er serviceflats gebouwd worden. In Morkhoven zien 
we hiervoor potentieel in de omgeving van de Breidelstraat, in combinatie met open 
ruimte en voorzieningen voor de dorpsgemeenschap.

Net zoals er BIN’s ‘Buurtinformatienetwerk’ zijn, werken we ook aan BZN’s 
‘Buurtzorgnetwerken’ die welzijn en zorgvraag/zorgondersteuning in de 
nabijheid verbinden.

Residentiële zorg
Herentals moet voor zijn inwoners eigen zorgaanbiedingen blijven waarborgen. Recent 
werden er assistentiewoningen gebouwd, het Woonzorgcentrum werd uitgebreid en er 
zijn plannen voor sociale seniorenwoningen ter vervanging van de bestaande woningen 
rond het WZC. 

Om de kostprijs van een WZC betaalbaar te houden, is schaalvergroting nodig. 
Intergemeentelijke samenwerking is daarbij aangewezen. We geven daarbij de voorkeur
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aan samenwerking met andere openbare besturen. Het recente initiatief van 
‘Welzijnszorg Kempen’ om een aantal openbare WZC samen te brengen, geniet ten
volle onze ondersteuning. Door medewerking hieraan, willen we garanderen dat 
residentiële zorg kwalitatief en betaalbaar blijft voor iedereen.

De bestaande en gekende kwaliteit met expertise van de openbare zorgsector mag niet 
zomaar te grabbel worden gegooid! Winst mag nooit een doelstelling zijn of worden in 
de zorgsector. Een marktgerichte benadering is niet het uitgangspunt om aan zorg te 
doen.

Kwaliteit van zorg moet te allen tijde primordiaal zijn en blijven.

De stad en het OCMW moeten de verschillende actoren op het grondgebied stimuleren 
om nog meer samen te werken op alle mogelijke vlakken, zoals recent het 
samenwerken rond dementie. 

Betaalbaarheid van zorg
De schaarse middelen moeten nuttig worden besteed. We moeten voorkomen dat de 
persoonlijke bijdrage van de gebruiker onbetaalbaar is en dat noodzakelijke zorg om die
reden wordt uitgesteld of afgewezen.

De prijzen moeten inkomensgerelateerd blijven, dit vinden wij belangrijk.

Herentals heeft al sinds 2001 de onderhoudsplichtwetgeving niet meer toegepast. Dit 
systeem van ‘Vrijstelling van onderhoudsplicht’ zullen we aanhouden, dit betekent 
dat we de bijstand niet zullen terugvorderen van kinderen bij onvermogende 
zorgvragers.

Digitalisering in de zorg is slechts een hulpmiddel. Het ‘unieke’, persoonlijke & 
professionele contact tussen zorgbehoevende en zorgverstrekker primeert 
steeds!

De werking van het wijkgezondheidscentrum werd tot heden toe zeer positief ervaren.
Er is trouwens een echte nood aan wijkgezondheidscentra, wij zullen dit initiatief verder
blijven ondersteunen.

Betaalbare gezondheidszorg kan erger voorkomen, vandaar dat wij blijven pleiten voor 
conventionering van de zorgverlening in het ziekenhuis.

Toegankelijke zorg op maat
Mensen lopen soms verloren in onze samenleving. Er bestaat heel veel steun, en er zijn 
heel veel kanalen om steun te vragen. Maar net voor wie het moeilijker heeft, is het niet 
vanzelfsprekend om de weg te vinden in een kluwen van diensten en 
administraties. Daarom willen we inzetten op een Geïntegreerd Breed Onthaal voor 
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iedereen die het moeilijk heeft en waar iedereen met zijn vragen terecht moet 
kunnen. We spelen in op initiatieven en pilootprojecten die de hogere overheid opzet. 
Onthaalmedewerkers moeten voldoende opgeleid zijn zodat mensen met zorgvragen 
naar de juiste dienst worden doorverwezen.

Dit zorgloket moet ook tot bij de mensen komen, in de deelgemeenten moet er een 
uitgebreidere loketfunctie uitgebouwd worden waar deze dienstverlening 
gegarandeerd wordt.

Elke medemens met een verslavingsproblematiek heeft het recht op een individueel  
therapeutisch zorgtraject. Ook begeleiding van de gezinsleden is belangrijk. 
Het inzetten van ‘Buddy’s’ met ervaringsdeskundigheid is daarbij van grote waarde. 
Ieder medemens met een zorgvraag moet in de begeleiding van zijn of haar 
zorgtraject worden bekeken en benaderd in zijn totaliteit als mens. Elke medemens
heeft het recht op een gids/mentor/vertrouwenspersoon die hem of haar op 
professionele, confidentiële, warme en menselijke manier begeleid doorheen het ganse 
zorgtraject.

Sociale correctie moet ook automatisch worden toegekend, nu is dit niet steeds voorzien
en worden nog steeds premies misgelopen door de doelgroepen. 

We leven stilaan in een gedigitaliseerd land. Een aantal digibeten zijn nog niet mee en 
hun achterstand loopt steeds meer op.  Alle besturen moeten er op letten, dat de 
loketfunctie van de administratie steeds gegarandeerd blijft. Temeer omdat de 
aanvragen van alle mogelijke (sociale) rechten en uitkeringen er niet op vereenvoudigd 
zijn. 
De website van de stad moet ook toegankelijker gemaakt worden.

Er moet voldoende privacy worden gegarandeerd bij het onthaal bij politie Neteland.

Jeugd- en gezinsondersteuning
Doordat er binnen de scholen reeds wordt gewerkt via het M-decreet blijven de meeste 
kinderen en jongeren met lichte beperkingen en gedragsproblemen in de gewone 
scholen. Voor de leerkrachten en scholen is dit een heel zware opgave. Ze kunnen de 
gepaste zorgen voor de leerlingen niet bieden waardoor dit uiteindelijk wordt 
opgegeven en de ouders thuis geen raad meer weten met hun eigen kinderen. Er is dus 
een nood aan aangepaste opvang, ook buiten de schoolomgeving.
De start ligt bij gepaste ondersteuning binnen het reguliere onderwijs. De leerlingen
met andere noden moeten gepaste ondersteuning krijgen in de scholen. Begeleiders 
gaan aan de slag met de gezinnen zodat deze getraind worden om om te gaan met de 
lasten binnen het gezin. Wanneer deze ondersteuning niet genoeg is, zijn er 
ingrijpendere manieren om zorg aan te bieden: thuisbegeleidingsdienst, dagcentrum, 
residentiële voorziening, ... 
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Kinderen en jongeren kunnen tijdens hun minderjarigheid met volwassen 
ondersteuning geholpen worden. Op het einde van de minderjarigheid is er nood aan 
begeleid zelfstandig wonen, waar deze jongeren mits ondersteuning leren om 
zelfstandig op eigen benen te staan.
Nu haken gezinnen op Herentals grondgebied vaak af omdat ze steeds naar grotere 
steden moeten waar de wachtlijsten te lang zijn. Net omdat de verplaatsing moeilijk is, is
dit voor hen al een reden om de vereiste hulp die ze nodig hebben niet te aanvaarden. 
We pleiten ervoor om ook binnen Herentals zulke opvangplaatsen te voorzien en 
vragen meer ondersteuning voor de begeleiders.

Pleeggezinnen krijgen wel ondersteuning vanuit Vlaams niveau, maar missen een 
lokaal netwerk om ervaringen en kennis uit te wisselen. De stad moet hen hierin 
ondersteunen. 

Wat als … een gezond ziekenhuis waakt over uw gezondheid

Het AZ Herentals maakte de laatste jaren enorme veranderingen door. Het vroegere 
OCMW-ziekenhuis is nu een modern verzelfstandigd ziekenhuis geworden, het gebouw 
en de dienstverlening wordt opgefrist en uitgebreid. Dit jaar nog haalde het ziekenhuis 
een heel goed rapport met zijn accreditatie, dankzij veel, hard en goed werk van 
verzorgenden, verpleegkundigen, ondersteunende diensten en artsen.

De volgende jaren moet het ziekenhuis blijven inzetten op kwalitatieve verzorging. 
De verzorgenden, verpleegkundigen en artsen zijn de ambassadeurs van ons ziekenhuis,
en verdienen de volledige steun van het Stads- en OCMW-bestuur.

Concreet zal CD&V meewerken aan:
 een nog meer kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke zorgverlening, door in het

ziekenhuisbestuur te blijven ijveren voor betaalbare gezondheidszorg.
 een uitbreiding van de mogelijkheden voor goede en vlotte consultaties, 

ambulante zorg en daghospitalisatie. Zeker het oncologisch daghospitaal verdient
daarbij de volle aandacht.

 een samenwerking met de andere zorgverleners in en rond Herentals: huisartsen,
woonzorgcentra, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, …

 een waardering van de vrijwilligers die patiënten en personeel ondersteunen en 
ontzorgen.

 het verder uitbouwen van alle mogelijkheden die het ziekenhuis te bieden heeft 
op vlak van revalidatie. Het postrevalidatiecentrum To Walk Again is uniek in 
Vlaanderen, maar ook de projecten op vlak van obesitasrevalidatie, cardio-
training en andere zijn modellen die verder moeten worden uitgebouwd. Het AZ 
moet een voortrekkersrol spelen in de uitbouw van een zorghotel voor wie 
Herentals en zijn natuur opzoekt om te herbronnen en gezond(er) te worden.

 het waarborgen van een goede financiële toekomst voor het ziekenhuis. Zeker de 
regeling van de statutaire pensioenlast van het ziekenhuis nemen we op met de 
hogere overheden.
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 voldoende kwalitatieve ruimte voor het ziekenhuis en zijn toekomst. Op korte 
termijn pakken we de parkeerproblematiek aan, maar we moeten ook oog 
hebben voor een herhuisvesting van het ziekenhuis en zijn nieuwe functies over 
20 à 30 jaar. Een herinplanting moet dan samengaan met de stedelijke visie op 
omgeving en mobiliteit.

 een actieve rol in de uitbouw van het Ziekenhuisnetwerk Kempen, waar we 
samen met de ziekenhuizen van Turnhout, Geel en Mol werken aan goede 
medische zorg, integraal en geïntegreerd voor de hele regio.

Wat als … Herentals een nog warmhartigere stad wordt

Voor CD&V is Warmhartigheid geen lege doos maar een dagelijkse opdracht. 
Zorgen voor een solidaire WIJ- samenleving begint met inzet thuis, in het gezin, op
je werk, in de straat, in de buurt, en in de wijde wereld. Zo dragen we samen zorg 
voor elkaar!

Kansarmoede
We maken werk van een integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid waar 
mensen in armoede zelf kansen krijgen en initiatieven kunnen nemen. De Fakkel is 
hiervoor de best mogelijke partner.

Waar begint de kansarmoede? Niet iedereen heeft het geluk gehad op te groeien in een 
warm gezin. De beginpositie bepaalt al in grote mate je kansen voor later. We moeten 
oog hebben voor diegenen, die een moeilijkere start in het leven hebben.

Scholen hebben een belangrijke signaalfunctie naar kansarmoede toe. 
Leerkrachten merken steeds vaker op, dat niet iedereen mee kan in de klas door de 
armoede thuis. We moeten er voor zorgen, dat ook arme kinderen met een degelijke 
fiets naar school kunnen gaan.

Individuele vragen om financiële bijstand, bv. warme maaltijden, schoolrekeningen, 
thuiszorgdiensten, schoolreizen, jeugdkampen, … blijven we individueel beoordelen en 
toepassen omdat het welzijn van iedere inwoner voor ons belangrijk is.

We geven vanuit het lokale bestuur bijkomende steun zodat mensen in armoede een 
menswaardig inkomen krijgen.

Racisme en etniciteit
Helaas heerst er nog veel racisme in onze samenleving en wel in verscheidene subtiele 
vormen. Mensen laten zich leiden door vooroordelen over andere culturen, over mensen
met verslavingsproblematieken, over leefloners...  De sociale media bevestigen en 
versterken nog die perceptie.

1111



We moeten tot een mentaliteitswijziging komen. “Een vreemde kan een vriend zijn, 
die je nog niet kent”. Waar een wil is, is een weg.

Om integratie te vergemakkelijken is taal onontbeerlijk.  Alle vormen van praktisch 
Nederlands taalonderwijs voor anderstaligen moeten dan ook worden gepromoot.

Hoe kunnen we de perceptie van onbekend = onbemind ombuigen? Door nog meer in te 
zetten op integratieprojecten om het gemeenschapsgevoel te verhogen. Door meer 
openheid, méér speelstraten, meer buurtbanken, straatfeesten, festivals, 
sportevenementen voor iedereen, Wereldtals… 

Gehandicaptenzorg
Mensen met een mentale beperking moeten meer toegang krijgen tot een 
dienstencentrum (’t Convent2).

Het vervoer voor mensen met een beperking moet worden uitgebreid. Ook vervoer naar
administratieve hulp.
Eenzame bejaarden hebben het steeds moeilijker om over het nodige vervoer te 
beschikken om bijvoorbeeld bij de dokter op consultatie te geraken. Een project van 
seniorenvervoer zou meer vervoersmogelijkheden kunnen bieden aan minder mobiele 
senioren.

Bij het inrichten van straten en de openstelling van openbare ruimtes en gebouwen 
moet er maximaal worden ingezet op toegankelijkheid door aangepaste materialen te 
gebruiken, drempels weg te werken, obstakels te vermijden, duidelijke looplijnen te 
creëren, …

Horecazaken of winkels die goed toegankelijk zijn krijgen een kwaliteitslabel.

We organiseren cursussen voor mensen met een beperking in de academie en kampen 
voor kinderen met een bijzondere aandacht tijdens de vakanties. De G-sport kan op onze
steun blijven rekenen.
We geven de European disability card meer bekendheid en implementeren ze in cc 't 
Schaliken.

Sociale tewerkstelling
De beste manier om niet in armoede te verzeilen is brood op de plank: jobs, jobs, jobs.
Maar niet iedereen kan in het reguliere werkveld tewerkgesteld worden. Sociale 
tewerkstellingsprojecten en sociale economie blijven bijzonder belangrijk! 

De stad en OCMW Herentals hebben zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot motor 
voor sociale economie, maatwerkbedrijven en tewerkstellingsinitiatieven (De 
Kringwinkel, Boskat, TWERK, ZKW, ’t Gerief, …)  De stad moet deze rol verder blijven 
opnemen, zeker nu deze initiatieven zich verenigen in Groep Talent. Samen met Groep 
Talent willen we verder investeren in jobs voor mensen met een grotere afstand tot 
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de arbeidsmarkt, en willen we de bestaande én nieuwe initiatieven maximaal 
ondersteunen. We gaan ook op zoek naar nieuwe vormen van sociale tewerkstelling.
De stad heeft de goede gewoonte om beroep te doen op sociale economie bedrijven voor
diverse taken, dit willen we verder uitbouwen. Een voorbeeld hiervan is het opstarten 
van een buurderij waarbij korte keten producten worden aangeboden via sociale 
tewerkstelling.

Door het aanbieden van tijdelijke werkervaring trachten we leefloners een nieuwe 
start te geven.

Wonen & sociale huisvesting
De prijzen van huurwoningen en koopwoningen zijn in de Kempen zodanig gestegen, 
dat niet iedereen zich nog een eigen woning kan aanschaffen. Sociale 
woningmaatschappijen blijven belangrijk voor CD&V Herentals. De wachtlijsten 
zijn nog steeds bijzonder lang, er moeten nog meer kwaliteitsvolle betaalbare woningen 
op de huurmarkt komen! De brede sociale mix over het grondgebied wordt verder als 
leidraad genomen voor nieuwe projecten.

Het is ook belangrijk dat de huurwoningen in Herentals voldoende duurzaam zijn, 
verbeteringen zullen worden aangemoedigd! Een lagere energiefactuur maakt immers 
een groot verschil voor mensen met een beperkt inkomen.

De toewijzing van een vrijgekomen woongelegenheid moet op een objectieve manier 
blijven gebeuren en toekomen aan diegenen die het nodig hebben. 

Ook jonge gezinnen, met ouders die beiden uit werken gaan, hebben het steeds 
moeilijker om zich een betaalbare gezinswoning te kunnen aanschaffen. 

Het blijkt dat er een grote nood aan flats is voor éénoudergezinnen met 1 kind, terwijl er 
voor woongelegenheden met meerdere slaapkamers bijna geen wachtlijsten meer zijn 
(bij De Woonbrug.)  Er moet dus marktcorrigerend worden ingespeeld op de 
woningnood en het aanbod van kleine sociale woningen moet worden uitgebreid.

Met ISOM onderzoeken we de haalbaarheid van een laagdrempelige woonwinkel.

Leegstaande woningen kunnen we niet tolereren gezien de grote woonnood en lange 
wachtlijsten. De stad zal actiever leegstaande woningen opsporen en eigenaars in de 
eerste instantie motiveren en indien dit niet lukt via belasting sanctioneren om de 
woning beschikbaar te maken voor de woonmarkt. De doorlooptijden bij 
vergunningsprocedures dienen zo efficiënt mogelijk te verlopen, dit om de kans op 
leegstand te verminderen. De stad zal ook een actievere rol opnemen om de 
woonkwaliteit te bewaken. Aangezien we allemaal kleiner en denser moeten 
samenwonen, is toezicht op de woonkwaliteit des te belangrijker.
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Kinderopvang
Herentals heeft geen tekort aan opvangplaatsen. We blijven er over waken dat er 
voldoende aanbod blijft. Dit aanbod moet op maat van de gebruiker zijn en 
betaalbaar blijven met specifieke aandacht voor kansarmen. Alle opvangplaatsen 
moeten veilig en vlot bereikbaar zijn.
Ook tijdens vakantieperiodes moeten er voldoende opvangplaatsen blijven. Naast het 
bestaande aanbod van zomerkampen, is er nood aan een occasionele opvangplaats. 
Hierin kan de stad een leidende rol spelen. 
We breiden het aanbod kampen met voor- en naopvang uit opdat meer kinderen aan 
deze kampen kunnen deelnemen en opdat het aanbod nog diverser wordt.

Wat als … we ook een mondiale bril opzetten

De 'sustainable development goals' (kortweg SDG's), zijn 17 doelstellingen die de 
Verenigde Naties hebben opgesteld om aan een duurzame toekomst te werken. 65% van
deze doelstellingen kan niet gehaald worden zonder hulp van het lokale niveau. Het 
huidige stadsbestuur is zich hier terdege van bewust en heeft in het verleden al heel wat 
initiatieven genomen en ondersteund. We trachten om alle beslissingen die genomen
worden, ook te bekijken door een mondiale bril. Concreet betekent dit dat we de 
Herentalse inwoner en het stadspersoneel moeten overtuigen dat er duidelijke keuzes 
moeten gemaakt worden en dat we als stad hierbij een voorbeeldfunctie hebben.

Wat als … we ons veilig voelen in onze stad

We leven in een gemeenschap met heel veel mensen samen. Duidelijke afspraken en 
regels zijn noodzakelijk om het samenleven zo aangenaam mogelijk te maken. Het 
handhaven van deze regels verdient meer aandacht en moet versterkt worden op alle 
vlakken (milieu, bouw, politie, hinder, …). 
Nachtlawaai, sluitingsuur, snelheidsovertredingen, … moeten beter nageleefd en 
kordater aangepakt worden.

Er dient daarom een beter overleg te gebeuren tussen de gemeenteraad en de 
politieraad. 
Ook het systeem van de GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) moet 
verder uitgebouwd worden.

Sensibiliserende acties om gericht overlast te bestrijden worden opgestart. Dit kan gaan 
over hondenpoep, nachtlawaai aan café’s, geluidshinder bij openluchtevenementen, 
geparkeerde fietsen op het voetpad in schoolomgevingen, fiets- en bromfietscontroles, …

Sociale en subjectieve veiligheid zorgt er voor dat mensen zich veilig voelen in hun 
onmiddellijke woonomgeving. Dit bekomen we door onze straten en pleintjes proper te 
houden en gemeenschapsvormende initiatieven te ondersteunen.
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De politiezone en brandweerzone moeten over voldoende middelen beschikken 
om hun taken professioneel, efficiënt en zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren.
De huisvesting van de politiezone zal de volgende jaren volledig vernieuwd worden. Ook
de Herentalse brandweerpost moet gerenoveerd worden om te voldoen aan de 
hedendaagse noden.
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Omgeving, stadsontwikkeling en patrimoniumbeheer

Wat als … Herentals een stad is met een duidelijk plan!

De as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan wordt een aangename 
verbindings- en ontsluitingsas voor fietsers, voetgangers en auto’s. We willen een 
groene fiets- en wandelboulevard die zich ontplooit tussen jachthaven en Kempense 
Heuvelrug, als link tussen Begijnhofpark, Stadspark en Netevallei, als centrale ader naar 
het station, scholencampussen, administratieve diensten, … met vele trage verbindingen 
naar zowel het natuurlijke valleigebied als het dynamisch stadscentrum. De woon- en 
belevingskwaliteit langsheen deze as wordt nog bevorderd door terug water te brengen 
op deze as als link naar de voormalige gedempte vaart. 

Bij de verdere ontwikkeling van het stadsdeel Wuytsbergen/Ekelen bewaken we zeer 
goed de eerder uitgewerkte visie. Verdere woonontwikkeling zal gepaard gaan met 
verbeteren van de verkeersleefbaarheid in het gebied, het openmaken van trage 
aangename verbindingen, het openstellen van het waardevolle bos, het herwaarderen 
van verborgen historische parels, het inrichten van kwalitatief publiek domein... 
Kortom, toekomstige ontwikkeling waar iedereen beter van wordt!

We onderhandelen verder met aangelanden om ter hoogte van de tijdelijke parking in 
het binnengebied tussen Stadspark en Hofkwartier, een ondergrondse parking te 
realiseren die ook de parkeerplaatsen van de Grote Markt kan opvangen. Zo 
kunnen we dit gebied opwaarderen als een stadsdeel met hedendaagse woningen in de 
nieuwe parkomgeving en kunnen we onze historische Grote Markt terug inzetten om 
beleving, amusement en aantrekkingskracht te garanderen. Dit binnengebied moet 
plaats bieden voor de vernieuwde stadsfeestzaal en fuifzaal.

Historisch waren onze stad en dorpen dooraderd met kleine veldwegen. We willen deze 
trage wegen terug opwaarderen. De afgelopen jaren werd met de hulp van 
vrijwilligers de toestand zeer goed in kaart gebracht en werd duidelijk waar paden 
verdwenen zijn of slecht toegankelijk zijn. Met deze verworven informatie kunnen we 
nu zeer doelgericht paden heropenen , verbeteren en missing links wegwerken. Veilig en
binnendoor te voet of met de fiets naar school, naar het werk, naar de jeugdbeweging, 
gaan sporten… of dichtbij uren via trage wegen wandelen in de bossen, in het mooie 
landbouwlandschap of de natuurgebieden. In Herentals, Noorderwijk en Morkhoven is 
dit mogelijk, dit is echt uniek. Bovendien willen we deze trage wegen ook maximaal 
toegankelijk maken voor minder mobiele mensen met rolwagen of scooter, ook zij 
moeten kunnen genieten van deze veilige en aangename paden.

De publieke ruimte binnen het Begijnhof wordt verbeterd. De kasseien zijn 
ondertussen bijzonder moeilijk begaanbaar geworden, dit wegdek wordt gerepareerd 
en teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp zodat het historisch karakter wordt 
hersteld. Gelijktijdig met deze werken wordt het Begijnhof autovrij gemaakt, met 
uitzondering voor hulpdiensten en ceremoniewagens.
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De Heistraat in de bossen van de Heuvelrug en de Ridderberg in de omgeving van de 
molen in Noorderwijk ontharden we.

In Morkhoven willen we het open landschap dat tot in de dorpskern binnendringt 
behouden en inrichten als een publiek dorpspark met ruimte voor ontmoeting, sport 
en spel. Om dit te realiseren laten we bescheiden ontwikkeling van 
doelgroepenwoningen en serviceflats toe, om senioren of hulpbehoevenden ook een 
verblijf in hun vertrouwde dorp te kunnen garanderen.

Onze mooie stad Herentals wordt zowel langs oost- als westzijde geflankeerd door 
natuurgebieden van Europees belang. Wij willen doorheen onze stad via stapstenen en 
corridors langsheen de Kleine Nete deze waardevolle fauna en flora van 
Vuilvoort/Roest in verbinding brengen met de Hellekens/Olens Broek. Hierin zijn 
we uniek! Deze kansen zullen we niet onbenut laten.

In de bossen van den Aard tussen Noorderwijk en Morkhoven en in Greesbos richten 
we speelzones in waar jeugdbewegingen ongeremd kunnen gaan ravotten. 

Voor de omgeving van de kerk in Noorderwijk initiëren we een 
dorpsontwikkelingsplan. We willen met de diverse eigenaars een mooi toekomstplan 
voor het dorp uitwerken met aandacht voor vernieuwing en uitbreiding van de 
schoolinfrastructuur, kwalitatieve ruimte voor de chiro, een gepaste toekomst 
voor onze pastorie, hedendaagse sport- en gemeenschapsvoorzieningen, … kortom 
een gedragen plan op maat van ons Noorderwijk.

De Kempen Hageland route wordt verder uitgebouwd tot een unieke fietsweg. We 
zullen de relatie met de voormalige spoorlijnen en het omliggende landbouwlandschap 
toeristisch in de verf zetten. De reeds lang aangekondigde verlichting zal eindelijk 
gerealiseerd worden.

Als de vernieuwde kunstencampus aan de Molenvest in gebruik genomen is, 
vervreemden we de huidige sites aan de Hikstraat en de Markgravenstraat om een 
hedendaagse nieuwe stadsontwikkeling te activeren op deze verlaten plaatsen. We 
bepalen nog voor de verhuis van de academies een gewenste toekomstige invulling, 
zodat de gronden verkocht worden met een duidelijk plan en leegstand/verkommering
vermeden wordt. Voor de muziekschool zullen we uiteraard rekening houden met het 
waardevolle historische karakter van het schooltje, op de site Markgravenstraat willen 
we het schooltje met groen buitenplein bewaren als buurtaccommodatie voor dat 
stadsdeel.

Wat als … we onze landschappelijke troeven uitspelen

Wij genieten in Herentals van het unieke gegeven dat de Kempense Heuvelrug ons 
historisch centrum omarmt, terwijl de vallei van de Kleine Nete het historisch centrum 
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zelfs dooradert. In Noorderwijk en Morkhoven genieten we dan weer van de restanten 
van een adellijk landbouwlandschap. We moeten dit allemaal koesteren.

Er is nog een enorm potentieel om de verblijfskwaliteit te verhogen, door meer 
verbondenheid van stad en dorp met deze natuurlijke parels na te streven. 
Deze verwevenheid biedt immers een meerwaarde om te wonen en samen te leven, 
zorgt voor kwalitatief werken, maar heeft ook een grote aantrekkingskracht die we 
momenteel niet genoeg benutten. Groen in de buurt maakt mensen bovendien gezonder 
en gelukkiger!

Dit is de grootste ruimtelijke uitdaging voor Herentals. Onze stad is een groeiende 
stad die haar groene en historische omgeving als belangrijkste troef in dit 
groeiproces moet uitspelen! Alleen zo kunnen we kwalitatief en duurzaam 
samenleven in onze stad blijven garanderen.

De afgelopen jaren werd hier al zeer sterk in geïnvesteerd. Door de inrichting van 
het Begijnhofpark trekken we de vallei van de Kleine Nete door tot aan onze binnenring 
en komt het Begijnhof terug mooi zichtbaar in het straatbeeld. Het openmaken van het 
Stadspark en opwaarderen van het Loopke maakt van deze historische groene long 
opnieuw een waardige mooie plek, pal in het hart van de stad. Door de aankoop van de 
bossen van den Aard in Noorderwijk, samen met Kempens Landschap, kan behoud en 
openstelling voor onze inwoners gegarandeerd worden. 

CD&V Herentals garandeert u dat we verder gaan op deze ingeslagen weg. De 
landschappelijke en toeristische troeven van de Kempense Heuvelrug moeten meer 
beleefbaar en toegankelijk gemaakt worden. De Kleine Nete krijgt een prominente rol
om de leefbaarheid en woonkwaliteit in onze stad te verhogen. We zullen de oude 
vestenstructuur herstellen als een hedendaagse groene stadsgordel en Herentals 
terug op de kaart zetten als vestingstad. Le Paige en haar omgeving worden 
opgewaardeerd als historische culturele parel in de stad én de streek. In onze dorpen 
willen we het karakter van het mooie landbouwlandschap versterken door herstel 
van oude houtkanten en de historische dreven.

Kortom, we willen de schoonheid van ons landschap terug voelbaar maken, zelfs tot 
midden in ons centrum en onze dorpen, zodat we hier ten volle kunnen van genieten en 
graag in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven vertoeven!

Wat als … we ons historisch patrimonium echt koesteren

Een historische stad moet zorg dragen voor het behoud van het historisch patrimonium.

CD&V- Herentals garandeert meer proactief te werk te gaan zodat ons historisch 
patrimonium waardig in het straatbeeld past. Het onderhoud en de renovatie van 
waardevolle gebouwen en monumenten moet immers nog veel beter worden opgevolgd.
De stad zal dit voor haar eigen waardevol patrimonium doen door nauwer samen te 
werken met Monumentenwacht en door het opmaken van beheerplannen of 
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meerjarenonderhoudsplannen. Deze plannen moeten vervolgens nauwgezet 
uitgevoerd worden, een goed en degelijk onderhoud vermijdt verval en grote 
renovatiekosten. 

De stad zal ook eigenaars van private waardevolle gebouwen beter vertrouwd maken 
met deze instrumenten en hen hierin ondersteunen.

Volgende grote renovaties met maximale bovenlokale subsidies zullen volgende 
legislatuur op het programma staan: Sint Bavokerk met pastorie en koetshuis in 
Noorderwijk, kasteeldomein Le Paige, laatste fase van de Lakenhal, kruisweg en 
kruiskapel aan de Wijngaard.

Wat als … we onze toeristische en cultuurhistorische troeven meer 
zouden uitspelen

Herentals is een gezellige kleine provinciestad en net onze puurheid is onze kracht. Het 
willen aanbieden van een groots toeristisch aanbod is niet nodig. We moeten er in 
slagen om de troeven die we nu al hebben, veel beter uit te spelen en met een 
duidelijke identiteit naar buiten te komen. We kunnen toeristen van Herentals laten 
proeven via 2 uitgesproken pijlers:

De natuur van de Kempen wordt door iedereen gesmaakt. Alle troeven die de 
Kempense natuur rijk is, kan je vinden in onze stad. Je kan hier wandelen, joggen of 
mountainbiken in de bossen, fietsen of kayakken langs onze waterlopen of logeren in de 
Brink. We willen deze natuurbeleving laten starten vanuit de alom gekende 
toeristentoren. Buiten een grondige renovatie van de toren, voorzien we een infopunt
voor dagtoeristen en voorzien we op een natuurvriendelijke manier meer plek om te 
genieten van een drankje en hapje.
De jachthaven aan het einde van de toekomstige groene stadsboulevard willen we 
letterlijk in verbinding brengen met de speelbossen aan de overkant van het kanaal via 
een ponton. De onthaalinfrastructuur van de jachthaven moet opgewaardeerd worden.

Het erfgoed van onze stad is niet door iedereen gekend, maar daarom niet minder 
bemind. Je kan in ons stadscentrum heel wat uren vertoeven met een bezoek aan kasteel
en park Le Paige, de Lakenhal met zijn kunst van Fraikin, de schatten in de 
Waldetrudiskerk, onze musea en het Begijnhof met zijn park. Door de 
toegankelijkheid van deze erfgoedplekken op elkaar af te stemmen, kunnen we 
routes opstellen om al deze plekken op een zelfde dag te bezoeken. In combinatie 
met een lunch bij onze lokale horeca, bieden we zo een pakket aan om een hele dag op 
verkenning te gaan in onze stad.

De stad kan met al dit waardevol erfgoed pronken door de inzet van heel veel 
vrijwilligers. We investeren in een erfgoedcoördinator die de vrijwilligers aanstuurt, 
activiteiten ontplooit, de publiekswerking uitbouwt, nieuwe noden opspoort, …  en we 
zetten voluit in op samenwerking met Kempens Karakter, Regionaal Landschap en het 
IOED Land van Nete en Aa.
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Dat uitgebreide potentieel aan natuur en erfgoed, aangevuld met ons uitgebreid sport- 
en cultuuraanbod, het gezellige winkelcentrum met cafeetjes en eetgelegenheden, onze 
hoeve- en streekproducten, … is onze grootste toeristische troef!

We bieden culinaire fietstochten, dagtrips, speciale events, …aan. Toeristische 
brochures breiden we verder uit naar meerdere talen en alle digitale 
mogelijkheden dienen te worden gemaximaliseerd.

Aan onze jaarlijkse zoektocht verbinden we mooie prijzen met cadeaucheques van 
Helemaal Herentals. En in ruil voor de deelnameprijs krijgt de deelnemer een jeton om 
in een Herentalse zaak iets te consumeren. Zo willen we deze zoektocht en 
kennismaking met onze mooie stad nog meer uitstraling geven.

Wat als … we u goede levenskwaliteit garanderen

Monitoring
Meten is weten! De stad bracht de luchtkwaliteit in onze stad in kaart. Enerzijds konden 
we de luchtvervuiling opmeten op de belangrijke fietsroutes naar onze stad, anderzijds 
werden 3 vaste plaatsen gemonitord. Conclusie: het verkeer heeft duidelijk een 
belangrijke impact op onze luchtkwaliteit en daardoor ook onmiddellijk op onze 
gezondheid.

Deze eerste luchtmeetcampagne moet resulteren in structurele metingen, waarbij we 
bovendien meerdere relevante parameters in kaart brengen zoals 
omgevingstemperatuur, gezondheidscijfers, overstorten, overstromingen, fietstellingen, 
ongevallencijfers, …. Er is nood aan een tool voor duurzame stadsontwikkeling, een 
monitoringsinstrument voor de omgevingskwaliteit die enerzijds het stadsbestuur 
duidelijk richting aangeeft, beleidsvoorbereidend werkt en noodzakelijke bijsturingen 
zichtbaar maakt. Anderzijds wordt de impact van beleidsmaatregelen duidelijk en kan 
doeltreffend geëvalueerd worden. We willen u met zekerheid een gezond Herentals 
aanbieden! 

Planning
Vlaanderen verwacht een bevolkingsgroei van 5% voor de komende 10 jaar, en stelt dat 
deze groei voornamelijk moet opgevangen worden in kleine en grote steden die goed 
uitgerust zijn, dus ook in Herentals. Dit stedelijk gebied en het buitengebied worden 
momenteel afgebakend in onze stad. Binnen dit stedelijk gebied moeten we steeds 
verstandiger en efficiënter omgaan met onze ruimte, want groei betekent niet alleen
meer inwoners, maar ook meer behoeften, meer ruimtevragen. 
Onze stad staat dus voor een complexe ruimtelijke uitdaging, die nieuwe oplossingen 
vergt.

CD&V heeft hierover een heel duidelijke visie: Herentals moet verder kwalitatief 
groeien, met behoud van haar eigenheid binnen het stedelijk gebied. In het 
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buitengebied is efficiënt en duurzaam ruimtegebruik evenzeer aan de orde, verdichting 
daarentegen dient hier niet te worden nagestreefd.

We streven naar een gezonde stad, met toegankelijk groen in de onmiddellijke 
nabijheid voor alle inwoners en met veilige bereikbaarheid.

Het is onze overtuiging dat een goed beheer en ontwerp van de publieke ruimte de 
successleutel is om groei mogelijk te maken, om op een kwalitatieve manier te groeien 
en om te groeien met respect voor de diverse uitdagingen waarvoor we staan. In die 
publieke ruimte moet de stad haar regisseursrol opnemen.

Voor strategische zones wordt best een kwalitatief kader opgemaakt, naar het voorbeeld
van de structuurschets Wuytsbergen-Ekelen. Verdichting is immers nodig in 
verschillende gradaties, met respect voor het specifieke karakter van de omgeving. 
Deze kaders werken ondersteunend voor een coherent vergunningenbeleid. Wij gaan 
voluit voor gezonde verdichting! 

De voorschriften voor verdere ontwikkeling op onze bedrijvenparken moeten ook meer 
aangepast worden aan de hedendaagse economische realiteit.

De voorbije legislatuur werd een eerste aanzet gegeven om grote bosgehelen te 
realiseren in onze stad. We zullen verder in overleg gaan met alle relevante partners om 
deze plannen om te zetten in realiteit!

Vergunningenbeleid
Het vergunningenbeleid in de stad dient nog performanter te gebeuren. De afgelopen 
jaren werd de afdeling stadsontwikkeling versterkt, het team moet nu voldoende ge-
ëquipeerd zijn om klantvriendelijk  de burger, ontwikkelaar, bedrijfsleider… ten dienste 
te staan. De doorlooptijd van vergunningsdossiers moet korter.

Een efficiënte handhaving op het naleven van de afgeleverde vergunningen moet 
uitgewerkt worden. Al te vaak worden momenteel voorwaarden niet nageleefd bij de 
uitvoering van bouw- of inrichtingswerken. Dit kunnen we niet langer tolereren.

Duurzaamheid
CD&V wil iedereen aansporen om energie te besparen, we moeten zuinig omgaan met
onze energiebronnen. Rationeel energieverbruik, isolatie, … blijven we verder 
aanmoedigen via samenaankopen en infoavonden. De stad dient ook een 
voorbeeldfunctie op te nemen, wij zullen onze gebouwen energiezuiniger maken en 
onze werknemers sensibiliseren.

Onze ploeg trekt voluit de kaart van hernieuwbare energie! 
De ingeslagen weg van 100% groene energie voor de gebouwen van stad en OCMW, 
ziekenhuis, Netepark en voor de openbare verlichting zullen we verder bewandelen en 
we zullen ook onze inwoners hiertoe aansporen.
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Wij zijn grote voorstander van alternatieve energie, we zullen niet zonder kunnen! In 
Herentals hebben we de unieke kans om warmte uit de aarde te gebruiken om ons van 
energie te voorzien, we leven boven op een gigantische energiebron, dit is een 
bijzondere troef in de Kempen. We willen deze mogelijkheden dan ook alle kansen 
bieden, de negatieve impact op de omgeving van geothermie en warmtenetten is 
immers bijzonder klein.

Windmolens blijven welkom op ons grondgebied, maar net door hun zeer grote impact 
op de omgeving zullen we elk dossier bijzonder kritisch beoordelen en willen we 
harde garanties dat aan alle strenge normen en eisen kan voldaan worden. De 
leefkwaliteit van onze inwoners is prioritair!

We gaan ook verder de weg van duurzame aankopen op, we willen een koploper zijn in
cradle-to-cradle aankopen.

Publieke ruimte
Ons publiek domein is het eerste van Herentals wat iedereen ervaart als hij of zij in onze
stad komt. Ook is ons publiek domein de plaats waar de Herentalsenaar veel vertoeft.
We moeten meer zorg dragen voor dit publiek domein, naast een aangename 
inrichting is een degelijk beheer noodzakelijk. Wij zijn er van overtuigd dat deze 
publieke ruimte de succesformule is om aangenaam samen te leven in onze stad.

Het onderhoud moet beter! Groenperken, speelpleinen, parken moeten duurzaam 
maar gepast onderhouden worden. Grasvelden die niet actief bespeeld worden, willen 
we omvormen tot bloemenweiden. Dit komt de beleving én de biodiversiteit ten goede 
en bloemenweiden zijn bovendien onderhoudsvriendelijker.

Straten en pleinen moeten meer geveegd worden.

Sluikstort moet onmiddellijk verwijderd worden en zwerfvuil moeten we een halt 
toeroepen. We moedigen vrijwilligers aan om de stadsdiensten hierin te ondersteunen 
en waarderen hen via de city-coins. De recent aangekochte camera’s zullen we optimaal 
inzetten in de strijd tegen vandalisme en sluikstorten.

Onze begraafplaatsen zijn stille ontmoetingsplaatsen die maximaal toegankelijk moeten
worden gemaakt voor minder mobiele mensen. Het groenonderhoud mag hier niet
tekort schieten! De groene begraafplaats in Morkhoven komt niet tegemoet aan de
wensen van onze inwoners en moet hervormd worden met aangepaste bomen en 
hagen.

In ons publiek domein moeten we meer verzorgde openbare toiletten voorzien.

We moeten bij herinrichtingen ook meer en meer rekening houden met de huidige
weerextremen. Hevige regenbuien, stevige stormen, extreme hittes, … ze komen steeds
frequenter voor. Om overstromingen te voorkomen moet de verharding beperkt worden
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en moet in bouwprojecten duurzaam met de waterhuishouding worden omgesprongen.
Toch zullen we steeds meer water op een veilige manier moeten kunnen bergen op het
openbaar domein. De stad zal dan ook een hemelwaterplan opmaken en de nodige
maatregelen uitvoeren. Door verstandige inrichting kan er van deze overstromingszones
in het publiek domein een echte troef gemaakt worden. Zo zal bij de herinrichting van de
as Belgiëlaan-Augustijnenlaan-Olympiadelaan water een prominente plaats krijgen.

Herentals heeft al een zeer hoge rioleringsgraad. Ons afvalwater wordt op de meeste
plaatsen of ter plaatse gezuiverd of afgevoerd naar een zuiveringsstation. We investeren
verder in individuele zuivering op die plaatsen waar een rioleringsstelsel nooit haalbaar
zal zijn. We zullen het rioleringsstelsel verder optimaliseren en uitbreiden.

In de komende jaren zullen we hiervoor op verschillende plaatsen rioleringswerken 
uitvoeren:
- in de Schoolstraat, Stationstraat, Sint-Antoniusstraat en Stationsplein
- in de Sint-Jansstraat
- op het Begijnhof
- in de Toekomstlaan en op Wolfstee
- op Vennen

Verder zijn een aantal straten dringend aan vernieuwing toe, zo moeten de
centrumstraten Wasserijstraat, Kloosterstraat en Nonnenstraat aangepakt worden en
veilig ingericht worden. Ook de invalswegen Lierseweg en Herenthoutseweg verdienen
prioritair een herinrichting.

Een oplossing moet ook worden gezocht voor de schade aan voetpaden, 
boordstenen, … door de wortels van bomen in woonwijken. Woonwijk het Woud, 
Kapittelbossen, Noord Dauwenland, Platanenlaan, … zijn gekende straten waar de 
bomen beschadigingen aanbrengen. We moeten onderzoeken hoe we hier een gepast 
antwoord op kunnen bieden.

Afval
We houden vast aan het principe dat de vervuiler betaalt voor restafval, GFT en 
groenafval. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is in Herentals restafval voor 
een bewuste burger niet duurder. We houden er aan om de vaste kost laag te houden 
en een hogere kilogramprijs te hanteren. Enkel zo kan wie goed sorteert en 
afvalbewust leeft, beloond worden. De sociale correcties voor pampers, medische 
redenen, onthaalouders, … willen we uiteraard ook behouden.

Voor de huis aan huis afvalophaling van de andere fracties zullen we ons aansluiten bij 
het beleid van IOK. We kijken uit naar de uitbreiding van de pmd-fractie tot al het 
plastic verpakkingsmateriaal. Dit vereenvoudigt het sorteren aanzienlijk.

Ons containerpark willen we gratis houden, met uitzondering van restafval, grof vuil 
en groenafval. We willen mensen aanmoedigen om hun woning hedendaags te houden, 
bouwers en verbouwers in Herentals bieden we de mogelijkheid om gratis hun puin aan 
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te bieden. De toegangscontrole om te vermijden dat afval van niet Herentalsenaren 
gratis op ons containerpark terechtkomt, moet performanter.

Onze goede samenwerking met kringwinkel Zuiderkempen om hergebruik te 
stimuleren en zo afval te vermijden werpt zijn vruchten af. We blijven samen naar 
nieuwe opportuniteiten zoeken.
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Ondernemende en bereikbare stad met een versterkt 
kernwinkelgebied – een stad in gezond financieel 
evenwicht

Wat als… Herentals de winkelstad van de 21  ste   eeuw wordt

De afgelopen jaren stelden we een expert lokale economie aan, werd het 
kernwinkelgebied duidelijk afgebakend en een strategisch commercieel actieplan werd 
opgesteld om Herentals blijvend op de kaart te zetten als winkelstad. Dit actieplan wordt
nu uitgerold.
De boodschap is duidelijk: we moeten zowel handelaars als klanten aantrekken!

De stad als beleving
De winkelstad van de 21ste eeuw focust ten volle op beleving. Herentals met haar 
historisch, cultureel en groen DNA heeft veel meer potentieel dan een standaard 
shoppingcenter, dit potentieel moeten we nog meer uitbouwen. We moeten Herentals 
promoten als winkelstad waarbij toerisme, cultuur, handel, horeca, recreatie en 
groen elkaar versterken. Als mensen graag naar Herentals komen, zullen ze ook graag 
komen om te winkelen.

Kwaliteit en diversiteit van het winkelaanbod is cruciaal
Binnen het kernwinkelgebied moeten we het handelsapparaat versterken. Een goed 
evenwicht tussen winkels, horeca, dienstverlening en wonen zullen we bewaken. 
Diversiteit versterkt, onevenwicht verstikt. Ook het winkelaanbod moet 
voldoende divers zijn om mensen naar ons winkelcentrum te trekken.
Onze expert lokale economie moet specifieke handelszaken en niches die een 
meerwaarde betekenen voor onze stad, proactief gaan opzoeken en aantrekken. We 
zullen investeren in een incubatiecentrum waar we jonge ondernemers kansen bieden 
om hun handel uit te testen. Eigenaars sporen we aan om hun leegstaande panden, in 
afwachting van een duurzame invulling, voor een pop-up ter beschikking te stellen, dit 
kan bijvoorbeeld in samenwerking met laatstejaarsstudenten. We onderzoeken ook of 
premies om starters aan te moedigen een bijkomend instrument kunnen zijn om 
leegstand terug te dringen.
De leegstandsbelasting werd hervormd en we zien er op toe dat deze streng wordt 
geïnd, zodat eigenaars gestimuleerd worden hun pand een invulling te geven.
De stad zal onverminderd haar streng beleid van kernversterking en afgebakende 
zones voor grootschalige detailhandel verderzetten. Enkel handelszaken die omwille 
van hun specifieke goederen niet in de kern gewenst zijn, kunnen zich vestigen in de 
periferie. Alle andere winkels moeten zich in het centrum vestigen, wij willen geen 
ongewenste baanwinkels.
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Kwaliteit van de omgeving, netheid en sociale veiligheid zijn essentieel
We ondersteunen handelaars om hun gevels te renoveren en we moedigen wonen boven
winkels aan. We zorgen ervoor dat de winkelstraten optimaal onderhouden 
worden. Het kernwinkelgebied zullen we thematisch opfleuren zoals tijdens de 
eindejaarsactie en het shopping festival.

Bereikbaarheid is belangrijk
Vlotte bereikbaarheid voor zowel klant als leverancier moet gegarandeerd zijn. 
Dit betekent echter niet dat de wagen nog dominant aanwezig moet zijn in de 
winkelstraat! We investeren in randparkings en een goede bereikbaarheid van ons 
centrum voor fietsers, voetgangers en scooters voor minder mobielen. De nieuwe 
tijdelijke parking aan de Belgiëlaan met doorsteken naar Zandstraat, Grote Markt en 
Nieuwstraat is al een mooie eerste aanzet. Zodra deze tijdelijke parking plaats maakt 
voor een voldoende grote ondergrondse parking die ook de parkeerbehoefte van de 
Grote Markt kan opvangen, wordt onze Grote Markt parkeervrij en investeren we 
verder in aangename terrassen en beleving in ons historisch centrum.

Stadsbusjes vanuit een nieuwe randparking en levering van uw aankopen in 
lockers aan deze randparking is een volgende stap die we willen zetten. We 
onderzoeken dit samen met de organisatie van een logistiek hub waar goederen worden 
aangeleverd en vervolgens worden verdeeld naar de handelszaken.

Slimmer shoppen
Met de stadsapp als je persoonlijke assistent je aankopen doen in onze stad!
Shoppen in Herentals zal worden beloond. Klanten kunnen zich aansluiten bij de 
Herentalse stadsapp, waarbij we dit uitbouwen tot één centrale Herentalse klantenkaart.
Je kan sparen voor city-coins dewelke je later kan inruilen tegen diensten aangeboden 
door de stad zoals zwembeurten, cadeaucheques, … Je krijgt bovendien directe toegang 
tot alle shopping nieuws, informatie over acties en je wordt uitgenodigd voor events.
We zorgen ervoor dat de Helemaal Herentals cadeaucheque ook digitaal kan worden 
aangekocht.

Samen sterk
We moeten handelaars en klanten bij het beleid betrekken. Participatie, communicatie 
en evaluatie zijn cruciale sleutelwoorden om draagvlak te krijgen en te houden voor een 
doortastend beleid. We bouwen dan ook een vernieuwd overlegmodel uit.
Elke handelaar moet mee profiteren van de lusten, maar evenredig bijdragen aan de 
lasten. Vanuit het stadsbestuur moet voldoende financiële en logistieke ondersteuning 
worden geboden. 
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Winkelen in dorpen en buurten
Buiten het kernwinkelgebied in het centrum van onze stad, willen we ook café’s, 
winkels en diensten met een lokale bereikbaarheid aanmoedigen. Voor de 
leefbaarheid van onze dorpen en grotere stadsdelen is het immers essentieel dat ook 
daar lokale voorzieningen voorhanden zijn, een krantenwinkel, frituur, bakker, 
kinderopvang, …. Ook deze ondernemers zullen meer aandacht krijgen in het beleid en 
kunnen aansluiten bij de Herentalse stadsapp.

Markten en kermissen
De voorbije jaren hervormden we tot ieders voldoening de vrijdagse markt. Zowel de 
zondagse als de vrijdagse markt zijn zeer succesvol. Dat willen we zo houden en 
blijvend ondersteunen.

De kermissen in Morkhoven en Noorderwijk-statie willen we nieuw leven 
inblazen. We houden de datum na Pasen en verplaatsen de attracties van Noorderwijk-
statie naar het dorpsplein in Morkhoven. Deze kermis kunnen we dan optimaal 
uitbouwen in het centrum van Morkhoven en zal ruimer, kindvriendelijker en veiliger 
zijn omdat we de drukke Morkhovenseweg niet meer moeten oversteken. De jogging in 
Morkhoven eind augustus blijft behouden en we ondersteunen de verenigingen om er 
tijdens dat weekend een waar volksfeest van te maken.
De succesvolle kermis in Noorderwijk-dorp behouden we zoals het nu is en voor de 
kermissen in Herentals-centrum voorzien we het oprijden een dag later, op donderdag 
in plaats van op woensdag, zodat de Grote Markt een dag langer beschikbaar blijft. Elke 
kermis zal ook feestelijk worden geopend met een rondgang voor de kinderen onder 
begeleiding van de fanfare.

Wat als … Herentals creatieve ondernemers aantrekt

Bedrijven en diensten
Herentals heeft een positieve jobratio en dat willen we zo houden. Industriegrond wordt
schaars. Daarom nemen we initiatieven om inbreidingsprojecten mogelijk te maken 
en sites op te waarderen. We maken de bedrijvenparken ook menselijker door andere 
activiteiten (occasioneel feesten/ fuiven/ pop-up events) in fabriekshallen te 
organiseren.

We maken een onthaalbrochure ‘ondernemen in Herentals’ op die starters een 
leidraad aanreikt om een nieuwe onderneming te beginnen. Ze bevat een duidelijk 
overzicht van alle nodige vergunningen en de contactgegevens van alle diensten die 
startende ondernemers nodig hebben. 

De stadsdiensten zullen constructiever bedrijven begeleiden in 
vergunningsprocedures, aantrekken van tewerkstelling moet immers gestimuleerd 
worden. 
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Samen met de buurgemeenten pakken we de wegen op Klein Gent aan en zorgen voor 
comfortabele fietspaden.

Op de industrieterreinen moet nog meer ingezet worden op camerabewaking om de 
problematiek van inbraken in te perken. 

We zoeken naar een plek waar co-working kan worden uitgebouwd. Er is in onze 
stad nood aan een inspirerende plek waar jonge, startende en kleine ondernemers 
samen kunnen werken en elkaar kunnen verrijken met creatieve ideeën. Een oude 
fabriekssite zoals bijvoorbeeld het voddenkot in de Markgravenstraat leent zich hier 
heel goed toe. We gaan als stad actief zoeken naar ruimte voor een dergelijk 
vernieuwend initiatief. 

Land- en tuinbouw
Onze land- en tuinbouwers zijn ook creatieve ondernemers. Zij worden het meest 
getroffen door de huidige weerextremen. We willen de sector beter wapenen hiertegen 
en hen ondersteunen in de zoektocht naar een klimaatbestendigere landbouw.
Herentals telt de laatste jaren een terugval van het aantal land- en tuinbouwers, de 
sector is echter wel meer gedifferentieerd en vele producenten bieden hun producten 
ook te koop aan op de hoeve. 

We willen deze nieuwe teelten en bedrijven meer in de kijker zetten. Een 
hedendaags en dynamisch landbouwleerpad langs de bedrijven en bijzondere teelten 
verhoogt het draagvlak voor de sector, verhoogt bekendheid van de lekkere 
hoeveproducten en kan zowel educatief als toeristisch een troef zijn. 

Van het Lekkers met Streken-terras willen we een jaarlijks initiatief maken waar 
hoeveproducten én Herentalse streekproducten in een mooi kader te koop worden 
aangeboden.

We willen ook de haalbaarheid onderzoeken van een centraal verkooppunt van 
streekproducten in onze stad, gecombineerd met een kleine gezellige 
horecagelegenheid en in samenwerking met sociale tewerkstelling.

Wat als… we niet langer wachten op die hogere overheid om ons 
station bereikbaar te maken. 

Wij blijven rotsvast achter het goedgekeurde masterplan van de stationsomgeving 
staan en blijven wachten op het broodnodige initiatief van de hogere overheden. 
Ondertussen in een slachtofferrol kruipen is geen optie, daar hebben de Herentalse 
inwoners en de vele pendelaars geen boodschap aan.

Weldra start de provincie met de aanleg van de fietsostrades in Herentals. Het station 
van Herentals wordt hierdoor uitermate vlot bereikbaar met de fiets vanuit de wijde 
omgeving. In afwachting van de reeds lang aangekondigde ondertunneling van de 
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Belgiëlaan onder de sporen, willen wij alvast investeren in een zeer ruime 
fietstunnel ter hoogte van het station. Deze fietstunnel garandeert ook een veel 
betere bereikbaarheid naar ons stadscentrum van gans de woonomgeving 
Wuytsbergen/Ekelen. We zoeken voor dit project cofinanciering via stadsvernieuwing.
Gepaard hiermee breiden we de fietsenstallingen fors uit, zowel overdekte 
fietsenstallingen voor elektrische fietsen als specifieke stelplaatsen voor bakfietsen. Het 
stationsplein moet in afwachting van de uitvoering van het masterplan toegankelijker 
worden ingericht.

Ondertussen werken we verder aan een oplossing om de huidige parking aan het station
deels via de Koeterstraat te ontsluiten, dit kan voor een forse ontlasting in de 
omliggende straten van de stationsbuurt zorgen.

Het behoud en de opwaardering van het station Wolfstee vinden we ook bijzonder 
belangrijk in functie van duurzamer woon-werk verkeer. Ook hier moet een 
deelfietssysteem voorzien worden en zullen we de fietspaden op het industrieterrein 
verbeteren.

Wat als … we het verkeer in juiste banen leiden

De uitdagingen in Herentals op vlak van mobiliteit zijn complex. We worden alsmaar 
meer onbereikbaar. De leefbaarheid en in het bijzonder de luchtkwaliteit komt in het 
gedrang ten gevolge van het verkeer en er is een zeer groot 
verkeersonveiligheidsgevoel. 4 op de 10 fietsers vindt fietsen onveilig in onze stad en 
slechts 2 op de 10 vindt het veilig om kinderen zich alleen te laten verplaatsen in onze 
stad. Dit kan zo niet verder, doortastend beleid dringt zich op.

We moeten meer en meer kiezen voor andere vervoersmiddelen dan de auto en er
moet geïnvesteerd worden in een kwalitatiever en veiliger publiek domein, 
waarbij bereikbaarheid voor iedereen centraal staat. Studies wijzen uit dat we een 
modal shift 50/50 moeten nastreven om een verkeersinfarct te voorkomen. Comfortabel
winkelen en aangenaam wonen en werken moeten natuurlijk gegarandeerd blijven. We 
zullen gepaste maatregelen invoeren, die gedragen worden door de bevolking.

We creëren stapsgewijs een Herentals op mensenmaat waar de auto niet langer de norm
is, er wordt plaats gemaakt voor alternatieve vervoersmethoden, groene en 
kwaliteitsvolle ontmoetingsplaatsen. Onze stad ‘ademt’ opnieuw en er ontstaat ruimte 
voor meer sociale cohesie. Het uitgangspunt moet zijn dat zowel een kind van 8 als 
een grootouder van 80 zich alleen durft te verplaatsen, dan zorgen we voor een 
Herentals dat integraal toegankelijk en bereikbaar is.

We kiezen resoluut voor Koning Fiets en het STOP- principe
 Op alle invalswegen moeten ruime, gescheiden en comfortabele fietspaden 

de norm zijn. Hier is de voorbije jaren sterk op ingezet: Geelseweg en Lierseweg 
worden momenteel ingericht en ook Poederleeseweg,  Wiekevorstseweg en het 
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sluitstuk van Voortkapelseweg zitten in de pijplijn. De Molenstraat in Morkhoven 
en de doortocht van de Ring in Noorderwijk-dorp zullen fietsveilig heringericht 
worden. Op de Morkhovenseweg voorzien we hiervoor o.a. een beveiligde 
oversteek voor voetgangers en fietsers. Het fietspad langsheen de Paradijsstraat 
moet ook grondig verbeterd worden.

 Naast de invalswegen zullen alle wegen die potentieel interessant zijn om naar 
school of werk te fietsen (Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk) verder 
uitgerust worden met veilige fietspaden. Aan Servaas Daemsstraat buiten de 
bebouwde kom moeten tot aan Herenthoutseweg gescheiden fietspaden voorzien
worden. De fietspaden op de industrieterreinen dienen echt verbeterd te worden.
De Herenthoutseweg en het kruispunt met Sint-Jansstraat moeten fietsvriendelijk
heringericht worden.

 De fietsostrades zijn een grote opportuniteit om Herentals vanuit de hele regio 
bereikbaar te maken met de (elektrische) fiets. We moeten als stad ons publiek 
domein hierop afstemmen. We hebben alle mogelijkheden om een echte 
fietsstad te worden.

 Het ophogen van de bruggen over het Albertkanaal geeft ons de kans goede 
fietsvoorzieningen op te leggen bij deze infrastructuurwerken. De missing link 
tussen de fietsweg naar Aarschot op de oude spoorwegbedding en het 
centrum van Herentals moet doorgetrokken worden.

 Het principe van de schoolstraten zoals al ingevoerd aan drie vestigingen 
trekken we door, aan de schoolpoort moet de auto wat afstand nemen en komen 
voetgangers en fietsers centraal.

 Binnen het centrum zullen, waar aangewezen, doordacht fietsstraten ingericht 
worden.

 We investeren verder in voldoende veilige fietsenstallingen, ook overdekte 
fietsenstallingen voor elektrische fietsen en specifieke stallingen voor bakfietsen.

 De kasseien in het centrum zullen worden voorzien van comfortabele 
fietsstroken, de testzone in de Kerkstraat wordt door de fietser alvast ervaren 
als een forse verbetering.

 We zorgen ook voor een zeer goede toegankelijkheid van ons publiek domein 
voor scooters voor minder mobielen en rolwagens.

We kiezen resoluut voor een autoluw centrum
Ons mobiliteitsbeleid moet mensen stimuleren om hun auto te laten staan voor 
kleine verplaatsingen, want door te veel auto's komt onze bereikbaarheid in het 
gedrang. We zorgen er wel voor dat bewoners, handelaars, ... vlot te bereiken zijn, 
ook voor wie minder mobiel is. We doen dit door alternatieve vervoersmiddelen uit te 
werken.

 We investeren in deelfietssystemen aansluitend op het aanbod openbaar 
vervoer. We nemen initiatieven in autodelen, autodelen vermindert immers 
aanzienlijk de parkeerbehoefte en bevordert de keuze voor duurzame 
vervoersalternatieven.

 We willen een voldoende grote ondergrondse parking realiseren die ook de 
parkeerbehoefte van de Grote Markt kan opvangen. Zo wordt de Grote Markt 
parkeervrij en gezelliger.
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 We bouwen een randparking uit met voldoende parkeerplaatsen die via een 
snelle stadsbus en fietsdeelsystemen vlot met de binnenstad verbonden is.

 We ontmoedigen ongewenst doorgaand verkeer. In Wuytsbergen is 
aangetoond dat de verkeersleefbaarheid in het gedrang komt door het vele 
sluipverkeer, hier zullen we een dynamische knip inrichten. Ook op de Grote 
Markt willen we op bepaalde momenten het publieke domein teruggeven aan de 
voetgangers en de zwakke weggebruikers (bijvoorbeeld tijdens evenementen, 
etc.). Dit gebeurt trouwens al tijdens de vrijdagmarkt, kermissen, …

 We investeren in trage verbindingen en een publiek domein dat ook goed 
toegankelijk is voor minder mobiele weggebruikers.

We mijden ongewenst doorgaand zwaar vervoer
De gewenste routes voor doorgaand zwaar vervoer zijn voor ons duidelijk, We willen 
verdere uitrol van ANPR-camera’s om zwaar vervoer te mijden aan de 
schoolomgevingen, woonstraten, … We trekken met onze buurgemeenten aan dezelfde 
kar om dit zwaar vervoer in goede banen te leiden, de sluiproutes voor zwaar vervoer 
moeten weggewerkt worden!

De grote mobiliteitsuitdagingen kan de stad niet alleen oplossen, samenwerking met 
buurgemeenten, andere overheden en mobiliteitspartners is de boodschap. Zonder 
samenwerking stevenen onze dorpskernen af op een verkeersinfarct, blijft doorgaand 
vrachtverkeer ongewenste routes volgen, dreigt onze regio onbereikbaar te worden, 
wordt het openbaar vervoer niet deftig uitgerold in onze streek… De mobiliteitsstudie 
Midden-Kempen legt de krijtlijnen vast om het verkeer in onze regio in goede 
banen te leiden, we moeten de komende jaren samen verder deze uitdaging 
aangaan en de nodige acties uitrollen.

De stad zal onverminderd de aanbevelingen uit de mobiliteitsstudie Midden-Kempen 
opvolgen en van de partners hetzelfde engagement verwachten.

Draagvlak
Participatie, communicatie en evaluatie zijn cruciale sleutelwoorden om 
draagvlak te creëren en te houden voor een doortastend beleid. Als we een autoluw
centrum willen instellen, is een stapsgewijze aanpak nodig, gefundeerd op grondige 
analyses en goed overleg. Wij zullen voluit deze kaart trekken en inwoners, handelaars, 
toeristen, … overtuigen dat minder auto de enige weg vooruit is. 

Wat als … we financieel gezond en billijk blijven

Wij zullen onze stad verder financieel gezond houden! De belastingen in Herentals zijn 
lager dan in vergelijkbare centrumsteden. We willen onze belastingen niet verhogen 
en voeren een voorzichtig financieel beleid.
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Dit betekent niet dat we zullen stilstaan. Als kleine centrumstad zijn de uitdagingen 
groot en moeten we een voorbeeldrol opnemen. Voor de verdere ontwikkeling van onze 
stad zullen we actief op zoek gaan naar subsidiëring vanuit Vlaanderen en Europa.
Het aangaan van schulden om de financiële last van investeringen over meerdere jaren 
te spreiden is ook vaak een verstandige keuze.

Alle huidige belastingen zullen we kritisch bekijken en screenen op hun efficiëntie en 
uitvoerbaarheid. Inning moet objectief en duidelijk gebeuren. De correcte inning mag
immers niet afhangen van de goodwill van de verschuldigde.

Retributies moeten doeltreffend zijn. Momenteel worden vaak taken door de 
stadsmedewerkers uitgevoerd die beter billijk teruggevorderd worden. De schoonmaak 
van het publiek domein na evenementen bijvoorbeeld wordt al te makkelijk 
doorgeschoven naar de stad. De lusten zijn voor de organisatie, de lasten voor de 
samenleving, dit kan niet de bedoeling zijn, tenzij uiteraard de stad medeorganisator is.
We moeten ook een waarborgregeling invoeren. Al te vaak wordt bij bouwprojecten het 
openbaar domein beschadigd, de kosten voor het herstel moeten makkelijker 
teruggevorderd kunnen worden en een borgstelling lijkt hiervoor het meest efficiënte 
middel.

Tenslotte  moeten we een betere return voor de belastingen garanderen. Onze 
bedrijven zorgen voor grote financiële inkomsten voor de stad, de bedrijventerreinen 
verdienen dan ook een grotere aandacht en structureler onderhoud van de 
weginfrastructuur. 
De toeristenbelasting wordt aanzien als een pestbelasting, als echter de stad volop de 
kaart trekt om zich toeristisch te profileren, zal deze belasting beter aanvaard worden. 
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Vrije tijd: sport, cultuur en toerisme 

Wat als … vrije tijd aangename tijd wordt

Verenigingen hebben recht op subsidies om hun werking te ondersteunen. Deze 
subsidiebedragen dienen jaarlijks aangepast te worden aan de index. Er dient een 
inhaalbeweging te komen om de subsidiebedragen te actualiseren, we stellen voor om 
deze met  20% op te trekken.
Verschillende projectsubsidies zitten verdeeld over de verschillende sectoren van de 
vrije tijd. Deze willen we meer op elkaar afstemmen.

De vrijetijdspas voor mensen met verhoogde tegemoetkoming moet meer activiteiten 
bevatten en tevens uitgebreid worden naar de omliggende gemeenten. We streven 
naar een Kempense Vrijetijdspas. Mensen met een vrijetijdspas moeten ook vanaf de 
start van de ticketverkoop kunnen reserveren, momenteel is dit een week later. Deze 
discriminatie werken we weg.

Sporten en bewegen
Er is een tekort aan sportterreinen voor de bestaande verenigingen. Er zal met Sport 
Vlaanderen en de onderwijsinstellingen overleg gevoerd worden om de accommodatie 
uit te breiden. We willen de omgeving van Sport Vlaanderen en Netepark 
uitbouwen tot een sportieve en recreatieve cluster met een ambitieus bovenlokaal
programma, ruimte voor niche en een breed lokaal aanbod. We zoeken in deze 
sportcluster ook ruimte voor het huidig gebrek aan terreinen van de Herentalse clubs.
Voor CD&V Herentals zijn ruimte voor een kunstgrasveld voor de bloeiende hockeyclub
en een uitbreiding van de atletiekpiste tot 8 volwaardige banen prioritaire noden die 
ingevuld moeten worden.
De bestaande vijvers aan het Netepark moeten hervormd worden tot zwemvijvers, dit 
verhoogt de attractiviteit van ons Netepark en onderscheidt ons van de zwembaden in 
de omgeving. 
De overkapte ijsbaan dient in de zomer meer gebruikt te worden voor andere 
activiteiten. 

We implementeren meer sportinfrastructuur in open lucht, zo wordt de publieke 
ruimte bewegingsvriendelijker. We zorgen dat onze wijksportterreinen in goede staat 
zijn en deftig onderhouden worden. Aangenaam bewegen en sporten, niet alleen in 
clubverband, willen we aanmoedigen. 

Onze stad is rijk aan recreatieve en sportieve routes voor wandelen, fietsen, 
mountainbiken, paardrijden, … Dit netwerk zal nog verder uitgewerkt worden en 
conflicten moeten opgelost worden. Ook voor handbikes willen we een toegankelijke 
route uitstippelen. De Herentalse Marathon kan hiervoor een vertrekbasis zijn.
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Deze Herentalse marathon moet verder uitgebouwd worden als dé route in onze 
stad die iedereen aanzet tot bewegen, van stappen, rollerskaten, lopen tot fietsen en 
handbiken.

De voorbereiding van de lang verwachte sporthal aan Witbos zit in de laatste fase, de 
komende legislatuur kan eindelijk aan de bouw gestart worden. Deze sporthal voorziet 
hedendaagse infrastructuur voor bestaande, maar ook nieuwe clubs.

In de dorpen Noorderwijk en Morkhoven moet de huidige sportaccommodatie 
omgevormd worden tot een meer multifunctionele en hedendaagse ruimte die 
geschikt is voor zowel schoolsport als recreatief sporten, als speelruimte voor de 
jeugdvereniging bij slecht weer, als feest- of podiumzaal voor verenigingen uit het dorp.

De sportactiviteiten voor doelgroepen willen we verder blijven ondersteunen en 
verder uitbouwen in functie van de behoeften. We denken hierbij aan G-sport, senioren
(50+), scholieren…

Cultuur
Sinds enkele jaren beschikken we over een cultuurcentrum dat zijn plaats in het 
cultuurlandschap heeft veroverd. We waken er sterk over dat 't Schaliken een 
kwaliteitsvol programma kan presenteren waar ook plaats is voor activiteiten van 
verenigingen zonder dat één van beide de bovenhand neemt.

Naast de podium programmatie wensen wij ook het bestaande aanbod aan andere 
kunstvormen te bestendigen en op een hoog niveau te consolideren.
Meer bepaald vinden wij het behoud van de pijler "Tentoonstellingen" belangrijk, met 
behoud  van een volwaardige programmatie en met kasteel en domein Le Paige als 
prestigieuze locatie.
We zetten ook de concerttraditie op locatie verder met concerten in o.a. de 
Begijnhofkerk,  de Sint-Niklaaskerk en op andere geschikte locaties die deel uitmaken 
van het stads- en privé-patrimonium.

Het bestaand aanbod aan jeugdkampen dient verruimd te worden met een aanbod 
waarbij kinderen kunnen proeven van kunst en cultuur.

Het cultuurbeleid moet verder uitgebouwd worden en beter administratief ondersteund.
Ook de administratieve ondersteuning van de verenigingen moet verhoogd worden 
en de begeleiding bij de organisatie van evenementen moet nog verbeterd worden.

Bij de bouw van de kunstencampus wordt rekening gehouden met een 
voorstellingszaal. Hierdoor zal bij ingebruikname van de kunstencampus, de 
theaterzaal van “'t Hof” verdwijnen en zal er meer ruimte zijn in afwachting van de 
vernieuwde stadsfeestzaal voor verenigingen en jeugd.

De huidige accommodatie van 't Hof heeft zijn beste tijd gehad. De activiteiten van 
verenigingen die in 't Hof doorgaan hebben momenteel vaak te kampen met overlast van
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fuiven, deze beide functies conflicteren vaak. De vraag naar vergaderaccommodatie 
en ruimte om quizzen, eetdagen, … te organiseren in een hedendaagse 
infrastructuur is heel groot zodat een vernieuwde stadsfeestzaal gemakkelijk op 
zichzelf kan staan. Fuiven prefereren we in een aparte fuifzaal. We willen een 
vernieuwde stadsfeestzaal, een nieuw hof, in het binnengebied realiseren. We 
starten de onderhandelingen met de laatste eigenaars op om deze stadsontwikkeling te 
realiseren.

De parochiezalen komen steeds meer onder druk te staan. De exploitatie door 
vrijwilligers wordt alsmaar minder evident. We moeten bewaken dat deze zalen ter 
beschikking blijven van de gemeenschap. Het wegvallen van betaalbare vergader- of 
ontmoetingsruimte is nefast voor het voortbestaan van de verenigingen. We zoeken 
indien nodig mee naar structurele en haalbare oplossingen om de nodige hedendaagse 
infrastructuur te kunnen verzekeren, zowel in het centrum als in de deelgemeenten.

We delen onze ruimte! We bekijken hoe we nog meer onze stedelijke infrastructuur op
de stille uren ter beschikking kunnen stellen voor scholen en verenigingen. Anderzijds 
vragen we ook aan de scholen om hun accommodatie ter beschikking te stellen voor de 
gemeenschap, bv. buiten de schooluren cursussen in een klaslokaal, sporten in de 
schoolsportzaal, quizzen in de refter,… 

Evenementen
Op dit ogenblik gebeurt er veel in Herentals. Heel veel. Zowel de stad zelf, verenigingen, 
als commerciële en niet-commerciële organisatoren zorgen voor sfeer, muziek en 
leven in het centrum. We moedigen dit aan, en de stad ondersteunt waar kan, maar 
willen tegelijk die evenementen kwalitatiever maken.

 We zorgen voor een duidelijkere planning van alle evenementen en een 
structurering van de aanvragen. Op die manier komen we tot een logische 
zomerplanning, die we bundelen onder de naam Zomerthals. Beginnend met het 
shoppingfestival bouwen we met gezellige en kleinschalige evenementen op 
naar Herentals Fietst/Feest, met een diversiteit van evenementen van augustus 
tot half september.

 Die evenementen hoeven niet allemaal op de Grote Markt plaats te vinden. We 
streven naar een spreiding van diverse evenementen en activiteiten over de 
Grote Markt, maar ook op andere publieke pleinen en plaatsen (Kerkplein, 
Binnengebied 't Schaliken en stadspark, zachte groene activiteiten in het 
Begijnhofpark, in park Le Paige, …) en uiteraard ook in onze deelgemeenten (op 
de dorpspleinen in Noorderwijk en Morkhoven, zachte activiteiten bij de 
Zandkapel, …).

 Evenementen moeten niet altijd groot en luid zijn. Als “kleine grote stad” heeft 
Herentals de perfecte schaal voor rustige, gezellige en groene activiteiten. 
Mensen van binnen en buiten Groot-Herentals zijn daarnaar op zoek. Precies die 
insteek kan een troef worden die ons van vele steden onderscheidt. We werken 
hierrond algemene principes en voorbeelden uit om initiatiefnemers te 
inspireren, en geven dit stevig verder vorm in een evenementenvisie.
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Bibliotheek
De bibliotheek evolueert mee met de digitale ontwikkelingen en Bibliotheek Neteland 
krijgt meer en meer vorm. Wij willen Bib Neteland laten uitgroeien tot een volwaardige 
regionale bibliotheek.

Kunstonderwijs
In de huidige legislatuur werden alle voorbereidingen getroffen om in 2019 te starten 
met de bouw van een kunstencampus, de bestaande gebouwen van Belgacom op de 
Molenvest werden hiervoor aangekocht, een ontwerper werd aangesteld.

We willen het kunstonderwijs laagdrempelig houden. Daarom vragen we aan de 
scholen om satellietklassen in te richten die deel uitmaken van de naschoolse 
activiteiten in de scholen zelf.

De lokale muziekafdeling in Noorderwijk en tekenafdeling in Morkhoven zijn zeer 
succesvol, we bekijken hoe we deze vestigingen meer kunnen uitbouwen.

We geven meer plaats aan kunst en erfgoed in onze openbare ruimtes. De zolder 
van de Lakenhal kan na restauratie een permanent montmartre worden waar 
kunstenaars hun creativiteit kunnen botvieren, het park van Le Paige is een ideale 
beeldentuin, de op termijn parkeervrije Grote Markt biedt ruimte voor 
openluchttentoonstellingen, … 

Jumelages 
De jumelage-activiteiten met IJsselstein (NL), Alphen (D) en Cosne-sur-Loire (F), zullen 
verder thematisch worden uitgebouwd. 
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Jeugd

Wat als … onze CD&V Jongeren aan zet zijn

CD&V heeft een zeer sterke jongerenploeg, van prille 18-jarigen die net de Herentalse 
schoolpoort achter zich sluiten tot jonge mama’s en papa’s. Deze jonge mensen  willen 
fuiven en plezier maken, ze steunen volop onze keuze voor een nieuwe fuifzaal in het 
binnengebied en een vernieuwd jeugdcentrum, maar ook een veilig en gezond 
Herentals vinden ze bijzonder belangrijk. Dit zijn hun aandachtspunten.

Fuiven
Onze jeugd moet plaats hebben om te fuiven en te ontmoeten. 't Hof is een geschikte en 
goed bereikbare locatie, maar enerzijds is de huidige infrastructuur verouderd, 
anderzijds conflicteert fuiven met de vele andere functies in deze stadsfeestzaal. Fuiven 
prefereren we in een aparte nieuwe robuuste fuifzaal. We gaan op zoek naar 
gepaste functies die er naast fuiven kunnen plaatsvinden en die een meerwaarde 
brengen voor onze stad, bijvoorbeeld workshops, events, … . De capaciteit van de 
nieuwe fuifzaal stemmen we af op de huidige capaciteit, dit lijkt doorgaans voldoende. 
We voorzien wel verplaatsbare wanden zodat de ruimte indien gewenst aangepast kan 
worden. We pleiten voor de realisatie van deze beide zalen in het binnengebied, de
fuifzaal kan ondergronds gerealiseerd worden. 
Maar ondertussen zitten we niet stil, we laten de jongeren niet op hun honger zitten. Om
tegemoet te komen aan de beperkte capaciteit van het hof voor fuiven én om in te spelen
op de huidige pop-up tendensen, zoekt de stad actief naar occasionele fuiflocaties. De 
fuifcultuur is immers veranderd, pop-up steekt de kop op en de jeugd verwacht variatie 
en creativiteit. We stimuleren bedrijfsleiders om leegstaande bedrijfsruimten binnen de 
wettelijke mogelijkheden tijdelijk ter beschikking te stellen als fuiflocatie. We 
onderzoeken hoe we gepaste maatregelen kunnen nemen om dit te ondersteunen 
(materieel/financieel). Hierdoor kan ook meer maatwerk geleverd worden, zodat ook 
voor megaparty’s gepaste infrastructuur ter beschikking is.

Veiligheid op fuiven
De jongeren ondervinden te vaak problemen veroorzaakt door misbruik van alcohol, 
drugs en handtastelijkheden. Er heerst een gevoel dat er laks met controles wordt 
omgesprongen. We pleiten voor meer zichtbare controles op fuiven, aan het 
jeugdhuis en op scholen. Enkel zo zullen jongeren leren dat bepaald gedrag niet 
aanvaard wordt.
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Jeugdhuis
Een jeugdhuis brengt jongeren samen om creatief bezig te zijn en elkaar op een 
laagdrempelige manier te ontmoeten. Het huidig jeugdhuis moet ofwel grondig 
gerenoveerd worden of we moeten een nieuwe locatie zoeken aan bv. een grotere 
fuifzaal. Naast de locatie willen we een degelijke ondersteuning bieden aan het dagelijks
bestuur van het jeugdhuis. Deze kan zich vertalen naar administratieve en 
organisatorische hulp vanuit de jeugddienst.
Ook in Noorderwijk en Morkhoven is er potentieel om jongeren samen te brengen.
Indien er een werking ontstaat, zal ook hiervoor de nodige infrastructuur en 
ondersteuning op maat geboden worden.

Vrijetijdspas
De vrijetijdspas moet meer jongeren naar (sport-)verenigingen brengen. We willen
dat dit systeem toegankelijker wordt en meer wordt gepromoot. 
Een moderne fit-o-meter met fitnesstoestellen brengt mensen aan het sporten. Deze 
kunnen geplaatst worden bij ruimtes waar het ook gezellig vertoeven is en waar mensen
elkaar ontmoeten (bv. Begijnhofpark of Spaanshofpark)

We moeten onze verenigingen toegankelijker maken. Het systeem van de vrijetijdspas is 
niet genoeg gekend en moet geëvalueerd worden.
We vragen meer samenwerking tussen alle verenigingen om initiatieven te nemen 
om kansarmen de weg naar de verenigingen te laten vinden. Dit kan via de stadsapp of 
het opnieuw organiseren van Snuffel. De Snuffelmarkt moet een overzicht geven van het 
volledige vrijetijdsaanbod. Weg met de grenzen sport-cultuur-jeugd, we spreken liever 
van alle vrijetijdsverenigingen. 

Chillen
Hangjongeren betekenen niet automatisch overlast. Jongeren moeten plekken hebben
om elkaar te ontmoeten en te ‘chillen’. We zorgen voor goed onderhouden plekken 
aan skateparken of aan openbare parken. 
We willen een volwaardig skatepark in Noorderwijk en Morkhoven.

Speelstraten
We steunen het huidig beleid voor het organiseren van speelstraten. 

Fietsveiligheid
De fiets mag op bepaalde doelgericht gekozen plekken de straat heroveren. Momenteel 
is het beleid rond verkeer in onze stad te veel gericht op de auto. We pleiten voor een 
grondige studie om te bepalen welke straten ingericht kunnen worden als fietsstraat. 
Er moeten duidelijke routes komen waarlangs scholieren naar school fietsen, deze 
straten moeten hiernaar ingericht worden. Misschien kan de verdwijnpaal op de Grote 
Markt daar bij helpen. 
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Fietspaden
Als we meer mensen aan het fietsen willen krijgen, moet dit op een comfortabele manier
kunnen. We vragen om een globaal plan op te maken om fietsroutes in de centra in 
kaart te brengen en plaats te maken voor comfortabele fietspaden. 
Mensen die werken in de industriezone moeten er op een veilige en comfortabele 
manier naar toe kunnen fietsen. Enkel zo kunnen we het woon-werk verkeer per fiets 
promoten.

Diefstal
Te vaak worden fietsen van jongeren gestolen. We pleiten voor enkele grote 
fietsstallingen op plekken waar jongeren samen komen, zoals jeugdhuizen, sport- of 
fuifzalen, het station of het Netepark. Deze stallingen zijn goed verlicht en er is 
camerabewaking aanwezig.
We organiseren een groepsaankoop voor degelijke fietssloten. 

Vrijwilligers
Als we onze verenigingen diverser willen maken, zullen we ook de leiding van deze 
verenigingen moeten vormen over hoe ze moeten omgaan met autisme, vluchtelingen, 
e.d. 

Jeugdverenigingen
De stad Herentals ondersteunt onze jeugdverenigingen fors bij de bouw of het 
onderhoud van hun jeugdlokalen. Deze steun via subsidies en renteloze leningen willen 
we absoluut behouden. 
Ook zal de ondersteuning voor het kampvervoer verdergezet worden.

Organisatie evenementen
We vragen een uitbreiding van de stedelijke uitleendienst met o.a. audio-visueel 
materiaal. Dit kan mogelijk in samenwerking met de provinciale uitleendienst.

Sensibilisering
We vinden het verontrustend dat de Herentalse jeugd niet wakker ligt van het milieu. 
We willen meer werk maken van bewustmaking via een campagne met slogans in 
scholen en verenigingen. 
Via de stadsapp kunnen we mensen belonen die een inspanning leveren voor het 
milieu. De stadsapp kan bv. een routeplanner bevatten die je het meest logische 
vervoersmiddel aangeeft met meteen ook de veiligste weg. Mensen die kiezen voor een 
duurzaam vervoermiddel worden beloond via de app. Ook winkeliers of verenigingen 
die de meeste klanten of leden met de fiets of te voet laten komen, willen we in de kijker 
zetten.
We willen voldoende groene speelruimte in en buiten het centrum. Zo zullen ook 
onze jongeren de natuur leren erkennen en respecteren.
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