
MEER BURGERPARTICIPATIE

• We gaan voluit voor een meer interactieve democratie waar de samenwerking tussen inwoners en bestuur centraal staat. We organiseren hiervoor in een 
vroeg stadium inspraakvergaderingen en garanderen dat de uitkomst niet vrijblijvend is, maar het beleid mee bepaalt.

• We zullen initiatieven en ideeën die van onderuit in de wijken ontstaan omarmen. We sluiten hiervoor WIJ(k)-contracten af en voorzien een budget voor 
kleinschalige projecten die het sociaal weefsel in jouw buurt versterken.

• We investeren in een digitaal platform voor burgerparticipatie, zodat je via je smartphone ideeën kan aanbrengen, die we dan samen met jou willen 
realiseren.

ZORG, WELZIJN EN WONEN

• We stimuleren zorgzame buurten en verbinden de professionele zorgdiensten, vrijwilligers en mantelzorgers in Buurtzorgnetwerken. We ondersteunen 
(zorg)- vrijwilligers en mantelzorgers via coaching, city-coins en verbeterde premies.

• We bouwen serviceflats ook in de deelgemeenten en blijven het wijkgezondheidscentrum in Herentals ondersteunen.

• We behouden hoe dan ook de vrijstelling op de onderhoudsplicht, waardoor kinderen niet moeten opdraaien voor de zorgfactuur van onvermogende 
ouders.

• We maken zorg toegankelijker en richten een centraal loket voor zorgvragen op in Herentals en in de deelgemeenten.

• We breiden de vervoersmogelijkheden voor minder mobiele senioren en mensen met een beperking verder uit.

• We dragen onze sociale economie bedrijven een warm hart toe en blijven met hen samenwerken voor dienstverlening aan de stad.

• We zorgen voor meer kwaliteitsvolle, betaalbare woningen en voldoende sociale huisvesting. We hebben ook oog voor levenslang wonen.

OMGEVING , STADSONTWIKKELING, PATRIMONIUMBEHEER

• We maken van de as Augustijnenlaan – Belgiëlaan – Olympiadelaan een groene boulevard met waterpartijen (met inzet van bovenlokale subsidies voor 
stadsvernieuwing).

• We renoveren de toeristentoren en zorgen voor een gepaste opwaardering van de jachthaven, met een pontonverbinding naar het speelbos aan de 
overzijde van het kanaal.

• We renoveren (eveneens met gebruik van bovenlokale subsidies) ons kunsthistorisch patrimonium: de Sint-Bavokerk met koetshuis en pastorie, het kasteel 
en park Le Paige, de Lakenhal met de Fraikin-collectie, de kruisweg en kruiskapel…

• We starten met de bouw van de nieuwe kunstencampus en geven een gepaste invulling aan de extra vrijgekomen ruimtes. 

ONDERNEMENDE EN BEREIKBARE STAD MET EEN VERSTERKT KERNWINKELGEBIED

• We gaan op weg naar een autoluw centrum in overleg met ondernemers, horeca en handelaars (met aandacht voor een blijvende goede bereikbaarheid).

• We onderhandelen met de betrokken eigenaars om op termijn onder het binnengebied een ondergrondse parking te realiseren.

• We gaan proactief op zoek naar handelszaken en niche-aanbieders die een meerwaarde vormen voor onze handelskern.

• We investeren in een comfortabele, goede en veilige bereikbaarheid van de dorpen en het centrum voor fietsers, scooters en minder mobielen.

• We investeren in een ruime fietstunnel ter hoogte van het station, in afwachting van de ondertunneling van de spoorwegovergangen.

• We zorgen voor een maximaal behoud van de maakindustrie op onze industrieterreinen en vullen deze aan met nieuwe opportuniteiten voor kennisbedrijven 
en kantoren.

• We begeleiden de bedrijven bij de vergunningsprocedures en ondersteunen startende ondernemers met een inspirerende plek voor co-working. 

VRIJE TIJD, SPORT, CULTUUR, TOERISME

• We bouwen een sporthal op Witbos en we maken de marathon permanent.

• We breiden de atletiekpiste uit tot 8 banen en voorzien een veldhockey-kunstgrasveld.

• We trekken de subsidies voor verenigingen op.

• We installeren een toeristisch infopunt in de gerenoveerde toeristentoren.

• We breiden het toeristisch aanbod uit met nieuwe wandel- en fietstrajecten, met aandacht voor het rijke patrimonium van onze stad en haar deelgemeenten.

• We verbeteren het aanbod aan ontmoetingsruimten voor verenigingen en adviesraden in de deelgemeenten en in het centrum.

• We gaan voor de realisatie van een nieuwe fuifzaal in het binnengebied, afzonderlijk van een eveneens nieuwe, multifunctionele stadsfeestzaal.

• We stimuleren bedrijfsleiders om leegstaande bedrijfsruimten tijdelijk ter beschikking te stellen als pop-up fuifplekken.

• We behouden de investeringssteun voor onze jeugdbewegingen bij bouw- en onderhoudswerken.

Ons volledig programma vind je op onze website herentals.cdenv.be
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