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2 3Geef uw mening op
www.watalsherentals.be

Van Olmen Mien

#lijsttrekkker #ploeg

Beste mensen van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven,

Met fierheid maar zeker ook bescheidenheid wil ik als kandidaat-burgemeester 
de weg voorstellen die CD&V Herentals met jullie wil gaan. ‘De weg vooruit’ in 
een richting die aangegeven werd door mensen van binnen en buiten de partij in 
gesprekken en brainstorms. 

Een weg vooruit die wij niet alleen zullen gaan, maar samen met verenigingen, 
instellingen, ondernemers, enthousiastelingen… Kortom, met alle burgers over 
alle partijen heen. Samen beleid voeren met gezonde en gedurfde ambitie, daar 
dromen wij van. Vooral samen, want dat is nu net CD&V. 

In de ideeën van ‘Wat Als Herentals…’ vinden jullie een nieuwe visie op wat 
Herentals moet worden. Een stad die haar groene en historische troeven 
uitspeelt. Een stad die sterker wordt door haar landelijke deelgemeenten. Een 
stad die veiliger, aantrekkelijker, toegankelijker, gezonder en inclusiever is voor 
iedereen. Een stad die straalt van goedgezindheid en enthousiasme. Kortom, een 
stad waar het verdomd goed is om te leven. 

Achter de ideeën van ‘Wat als Herentals…’ staat een groep creatieve geesten die 
toekomstgericht durft te denken. Gesteund door een stevige partijwerking staan 
onze kandidaten te trappelen om er met veel goesting in te vliegen. Als kandidaat-
burgemeester hoop ik dat jullie geïnspireerd worden door de vele ideeën en dat 
jullie daardoor mee durven te denken, verder dan de verkiezingen, verder dan 
de volgende legislatuur. 

CD&V Herentals wil niet alleen jullie stem winnen, maar ook jullie hart!
 

Jouw kandidaat-burgemeester
Mien Van Olmen
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Herentals dé sportstad van Vlaanderen

Snoeys Elisabeth #meisjesgoalgetterCaerels Rik

#sportievekinéinspe

Deckers Roald 

#allemaalopdefiets

Nijs Marc
#ferventjogger

Geef uw mening op
www.watalsherentals.be

Met CD&V Herentals willen wij Herentals niet enkel op de kaart zetten als sportstad, maar willen 
we ook elke Herentalsenaar aanzetten tot sporten en bewegen. 
Want gezonder leven is gelukkiger leven.

  WAT ALS HERENTALS... 
dé SPORTSTAD van Vlaanderen is?

  WAT ALS HERENTALS… 
EEN NIEUWE  
SPORTTEMPEL KRIJGT?

Wij willen van de zone Netepark & Sport Vlaanderen (het 
vroegere Bloso) een plek maken met internationale uitstraling. 
Wij denken na over een vijftigmeterbad in open lucht, een 
borstelpiste voor skiërs, de twee ontbrekende banen rond 
de atletiekpiste… Met zo’n infrastructuur moet Herentals 
aantrekkelijker worden voor internationale wedstrijden. 
Het sluitstuk is misschien wel een nieuwe 
sporttempel!
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Herentals dé sportstad van Vlaanderen

Van Grieken Peter 

#sportersbelevenmeer

De Cat Patrik #golvendondernemen

Callebaut Joachim
#crossfitlividum

Van den Broeck Ludo 

#veiligfietsenmetdekleinkinderen
Van Dyck Tom
#wesjottenonsdewegvooruit

Geef uw mening op
www.watalsherentals.be

  WAT ALS HERENTALS… 
IEDEREEN AAN HET 
BEWEGEN KRIJGT?

Met een duidelijke bewegwijzering naar de verenigingen (in 
het straatbeeld maar ook op het net) willen wij alle sportieve 
initiatieven steunen. Met sportcheques en een infrastructuur 
voor wie woont of werkt in Herentals zetten we iedereen aan tot 
bewegen. Volgens een rondvraag onder onze inwoners staan 
een sporthal in Noorderwijk en een hockeyveld hoog op de 
agenda. CD&V zal van Herentals een stad in beweging maken 
met straten, pleinen en parken die uitnodigen tot petanque, 
fitness, wandelen, fietsen… Een openbare ruimte zonder 
drempels voor kinderen, volwassenen, senioren, mensen 
met een beperking… 

Wat als de fiets de straat herovert? Dan zorgt CD&V 
ervoor dat onze jongeren langs veilige en comfortabele 
fietsstraten naar school kunnen. Dan zorgen wij ervoor dat 

het fietscomfort op de Grote 
Markt optimaal wordt en dat er 
veilig gefietst kan worden door 
Noorderwijk  en Morkhoven. 
Dan zorgen wij voor voldoende 
verlichte en veilige fietsstallingen 
verspreid over onze stad.  

Kortom, Herentals wordt een 
echte fietsstad.

  WAT ALS HERENTALS… 
EEN MARATHON KRIJGT?

CD&V Herentals doet het! De permanente Herentalse marathon is gestart. De wegwijzers 
zijn gezet, het parcours is uitgetekend. De marathon brengt je wandelend, fietsend en lopend 
langs de mooiste plekken van Herentals. Deze unieke route is géén eendagsevent. Loop hem, 
volg de app en doe suggesties voor een beter en blijvend parcours.

Maak samen met CD&V van Herentals een echte fietsstad!
Wat weerhoudt jou om met de fiets te gaan werken? Waar vind jij het toch niet zo veilig 
voor jouw kinderen met de fiets? Waar vind je het net super om te fietsen in onze stad? …
Wij zijn benieuwd naar jouw suggesties om iedereen aan het fietsen te krijgen!

Kom naar ons Fietsparlement op donderdag 14 juni om 20 uur in ‘Chapelle IMPERIAL’ 
(Wolstraat 27, Herentals).
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Herentals dé gedroomde woonplaats van Vlaanderen

Van den Bulck Rita  
#gezellig #terrasvandendruyts

Moons Rutger
#sportievegezinsman

Snoeys-Hermans Mia  

#eenhartvooriedereen

De Becker Joren 
#herentals #wilnooitnogweg

Van Olmen Mien
#herentals #bouwmeester

Willems Polien
#herentals #grotechillruimte

De Becker Joren 

extraatje

Geef uw mening op
www.watalsherentals.be

  WAT ALS DOOR HERENTALS… 
WEER WATER LOOPT?

Onze historische waterlopen zijn wij grotendeels verloren, maar 
CD&V wil ze systematisch laten terugkomen. Geen kanaal, maar 
een fijne waterloop doorheen de stad. Water biedt ook kansen 
voor nieuwe woonvormen, trekt toeristen aan en geeft zo een 
boost aan de lokale economie. Vanzelfsprekend vormen wij de 
Augustijnenlaan en Belgiëlaan om tot een groene stadsboulevard 
waar ruimte is voor water.

Met CD&V Herentals willen wij een stad waar wonen, 
werken en ontspannen op elkaar inspelen. Een stad met 
een thuisgevoel.

  WAT ALS HERENTALS... 
dé GEDROOMDE 
WOONPLAATS  
van Vlaanderen is?
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Herentals dé gedroomde woonplaats van Vlaanderen

Lefèvre Dany

#leefbaarwuytsbergen

Snoeys Jan  #bereikbareindustie

Michielsen Jan
#iedereenmobiel

Reyniers Tom
#koningfiets

Van Loy Annie
#thuisinonzestad

Geef uw mening op
www.watalsherentals.be

  WAT ALS IN HERENTALS… 
IEDEREEN MOBIEL KAN ZIJN?

We verhogen de leefbaarheid van onze stad door het doorgaand verkeer 
zoveel als mogelijk buiten de stadskern te houden.
Wij kiezen voor zelfrijdende busjes voor iedereen en voor elk moment. 
We geven ze een eigen route, een multifunctionele toegang voor 
jongeren, mindervaliden en ouderen. En we laten ze van 
heel vroeg tot heel laat rijden. Met de nodige busjes zorgen 
we voor een ‘7 op 7’-dienstverlening. Goed voor 
het werk, shoppen en het uitgaansleven. Op die 
manier kan iedereen zich integreren, mobiel zijn 
en kansen krijgen…

Ook deelmobiliteit zetten we hoog op de 
agenda als aanvulling op onze stadsbusjes. 
Aan onze stations en aan de parkings buiten de kern komt er ruimte 
voor deelwagens, deelfietsen, deelbakfietsen, deelscooters... Verder zal 
ook een sociaal tewerkstellingsproject de nodige mobiliteit op maat 
verzekeren.
De stadsapp zal je de meest interessante verplaatsingswijze aanreiken.
Met onze aangepaste infrastructuur om met de fiets vlot tot in de stad te 
geraken, zien we Koning Fiets graag parkeren voor onze winkels.
En de auto’s? Daarvoor plannen we nog extra randparkings. Bijvoorbeeld 
aan de Olympiadelaan, waar we zowel de zorg als de stad kunnen 
bedienen. Een park-en-ride aan afrit 22 van de E313 kan aansluiten op het 
traject van de stadsbusjes.
Kortom, we maken Herentals vlot en comfortabel bereikbaar voor iedereen!

  WAT ALS HERENTALS… 
2 STATIONS ALS VISITEKAARTJE HEEFT?

CD&V vindt dit een onderzoek waard. Met een uitbreiding van 
Station Wolfstee kunnen wij zowel de autosnelweg ontlasten 
als de dagelijkse verkeersknoop in de stad ontwarren. Het 
centrumstation kan een groene, aangename stadsbuurt worden 
zonder zijn mobiliteitsfunctie te verliezen. Zo kan Herentals nog 
meer uitgroeien tot de toegangspoort van de Kempen.
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Herentals dé plaats om te herbronnen

Ryken Ingrid  
#kunst #cultuur #toerisme

Jansen Dirk  

#betaalbarezorgvooriedereen

Michiels Bart  
#twerkwerkt

Snoeys Paul 

#waarderingvoordevrijwilligers

Geef uw mening op
www.watalsherentals.be

Verscholen tussen groen, verknoopt met rivieren en verankerd 
in een prachtig Kempens landschap ligt een gebied van helend 
water en rustgevende bossen. De Kempense Heuvelrug en de 
vallei van Nete en Aa zijn de ideale plaats om te rusten en te 
genieten. Een plaats om zinvol je oude dag door te brengen 
of om op krachten te komen na een tegenslag, ongeval of 
ziekte.

Wie een stad groot wil maken moet 
zijn unieke troeven uitspelen. Werkelijk geen enkele Vlaamse 
stad heeft de combinatie van een historische hoofdstad, een 
belangrijk ziekenhuis, grote groenstructuren, cultuur, water in 
de stad, perfect uitgeruste sportinfrastructuur,  een prachtig 
landbouwlandschap… Een stad om te Herbronnen.

  WAT ALS HERENTALS... 
dé plaats is om te 
HERBRONNEN?

  WAT ALS HERENTALS… 
VERRAST MET OUDE EN NIEUWE KUNST, 
BINNEN EN BUITEN?

Met CD&V Herentals hebben we van oudsher een 
verbinding met kunst en cultuur. Langs de nieuw ontstane 
wandel- en fietswegen willen wij de verborgen beelden 
uit de collectie van Fraikin een tweede leven geven en 
regionale kunstenaars de kans geven om te exposeren. 

Wij willen cultuur dicht bij de mensen brengen, bijvoorbeeld 
met mobiele openluchtcinema’s in alle wijken.

   WAT ALS HERENTALS… 
ZIJN TOERISTISCHE TROEVEN UITSPEELT?

Herentals heeft vele toeristische mogelijkheden: een bezoek aan de Saffraanboerderij in 
Morkhoven, een partijtje golf op Witbos in Noorderwijk, een kennismaking met hedendaagse 
kunst in Art Center Hugo Voeten in Herentals. Stuk voor stuk onbekende parels waarvan CD&V in 
de toekomst toeristische trekpleisters wil maken. We willen ook het verre verleden en de unieke 
natuur van onze stad opnieuw onder de aandacht brengen.
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Herentals dé plaats om te herbronnen

Diels Marleen#zorginnoorderwijkenmorkhoven

Van Eyck Line  

#oogvoorherentals
Vercammen Liesbeth 
#ouderenzorg

Mertens Chary 

#sociaalgeëngageerd

Geef uw mening op
www.watalsherentals.be

Dit plan biedt een plek voor sauna- en badmogelijkheden en een 
paramedisch centrum waar je terecht kan voor fysieke en mentale 
ondersteuning. Een heuse zorgregio groepeert moderne vormen 
van geneeskunde. Van diëtiek tot massage, van huidtherapie tot 
kinesitherapie en van logopedie tot psychiatrie…

  WAT ALS IN HERENTALS… 
KASTEEL LE PAIGE DE TOEGANG  
TOT EEN KUUROORD IS?

Nu het proces van genezen steeds beter verloopt en het aantal ligdagen 
in het ziekenhuis daalt, is de behoefte aan revalideren - lichamelijk en 
geestelijk - vergroot. Met het domein rond Kasteel Le Paige kunnen we aan 
deze behoefte voldoen.

Het vraagt wellicht wat ingrepen in de ruimtelijke ordening. Nieuwe 
infrastructuur voor revalidatie in de zone rond het ziekenhuis, met 
een opening naar de groene uitbreidingszone langs de Nete…
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Peeters Jef

#thuisinhetzeemanskoor

Peeters Lieve 
#bruisendewinkelstraten

Vervoort Lies#fanvanKLJ

Lefèvre Jochen
#fanvanKSA

Geef uw mening op
www.watalsherentals.be

  WAT ALS IN HERENTALS… 
DE ZANDSTRAAT OVERDEKT IS?

Leven in onze stad brengen is de weg vooruit. Wie de 
binnenstad en de dorpen wil doen leven, moet aan de 
aantrekkingskracht van de hele omgeving werken. 
De publieke ruimte moet een comfortabele, aangename 
en zeer bereikbare plaats worden, zodat het gewoonweg 
veel interessanter is om je aankopen in onze stad te doen in 
plaats van elders!

En durf ook mee te dromen over de Zandstraat van de 
toekomst. Met een glazen dak  is het er altijd droog winkelen. 
Hierdoor zal deze winkelstraat een unieke uitstraling krijgen en 
wordt het ganse winkelcentrum nieuw leven ingeblazen.

Wij willen ook in andere straten meer leven brengen. Na het 
aanplanten van hagen langs de voetpaden en verticale 
tuintjes aan de gevels wordt een rit met het elektrische busje 
groener dan ooit.

Fonteinen op markten en pleintjes brengen water en leven in 
de stad.

In het kader van ‘Wat als Herentals …’ hebben ook de CD&V jongeren 
– en dat zijn er heel wat – samen gebrainstormd over thema’s die hun 
interesse wegdragen. Ziehier de resultaten:

Dan kan elke jongere veilig en comfortabel genietend fietsen naar 
werk of school

Dus meer fietsstraten, voldoende brede fietspaden, meer 
fietsostrades, meer voorrang voor de fietser,  conflictvrije kruisingen 
voor fietsers met de Ringlaan, meer en veilige fietsenstallingen…

Dan is gans onze stad één grote chill- en belevingsruimte
Dus meer ontmoetingsplekken, meer mooie aangename 
parken, kindvriendelijke straten en pleinen, speelbossen, 
interactieve belevingspaden, skateparken in Noorderwijk 
en Morkhoven, maar ook plaats om te fuiven, gelegenheids-
terrassen, cinema op de buiten… 

Dan worden alle jeugdverenigingen op handen gedragen
Dan zullen we nóg meer kinderen en jongeren bereiken via de 
vrijetijdspas, dan zal elke vereniging zich kunnen tonen op de 
Snuffel, dan zal iedereen een plaatsje vinden waar ze kunnen 
doen wat ze willen doen en waar ze kunnen zijn wie ze echt zijn. 

Dan zal er nog meer gesport 
worden, nog meer gelachen 
en nog meer plezier gemaakt 
worden…

Dan wordt gezorgd voor onze veiligheid 
Dus een streng drugsbeleid, meer informatie over de gevolgen van 
overmatig drankgebruik en drugs, extra toezicht bij fuiven, resoluut 
kiezen voor veilige schoolomgevingen…

  JONGEREN, NOG SUGGESTIES? 
Meld ze ons. Wij nemen ze mee in ons jongerenprogramma

  WAT ALS HERENTALS…  
de toekomst aan de 
JEUGD geeft?
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Verhegge Matthias
#burgerparticipatie

Geef uw mening op
www.watalsherentals.be

  Droom mee! Deel je mening…
Met ‘Wat als Herentals’ wil CD&V Herentals de burger een stem geven. Daarom is jouw mening zo belangrijk.
Vul onderstaande bevraging in en stuur ze op of steek ze in de bus bij jou in de buurt (adressen onderaan). 
Of vul onze online bevraging in op www.watalsherentals.be

Wat vond je van de voorgestelde ideeën?
Kleur de bolletjes: 1 is matig, 3 is goed, 5 is fantastisch.

Wat als Herentals…  
dé sportstad van Vlaanderen is? ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

 een nieuwe sporttempel   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 iedereen aan het bewegen  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 een marathon     ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Wat als Herentals… dé gedroomde 
woonplaats van Vlaanderen is?  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

 weer water door de stad  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 iedereen mobiel    ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 2 stations: Wolfstee en Herentals Centrum ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Wat als Herentals…  
dé plaats is om te herbronnen? ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

 oude en nieuwe kunst, binnen en buiten ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 kuuroord, zorg en revalidatie  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
 de Zandstraat overdekt   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Waar moet de leiding (politiek) van Herentals 
mee bezig zijn? 
Omcirkel de 5 belangrijkste.

Veiligheid
Politie & Brandweer
Intergemeentelijke 

samenwerking
Landbouw

Openbare werken
Mobiliteit

Sport en recreatie
Arbeidsveiligheid

Financiën
Gebouwen en 
monumenten

Communicatie
Lokale economie

Ziekenzorg

Senioren
Onderwijs

Opvang
Volksgezondheid

Sociale zaken
Jeugd

Bevolking
Milieu

Ruimtelijke ordening
Cultuur

Toerisme
Tewerkstelling
Gelijke kansen
Ouderenzorg

Vertel ons welk idee, en vooral ‘waarom’, je zeer sterk vond.

Wat zou je anders doen?

Welk idee ontbreekt er, of staat op jouw verlanglijstje?

Wil je graag op de hoogte blijven van onze ideeën?
naam & voornaam:
O ja, graag per e-mail:
O ja, graag per post: straat & nr    gemeente
O ja, ik wil graag meedenken aan de toekomst, nodig mij uit voor brainstorms

Dank je voor jouw mening en jouw oordeel over onze toekomst. CD&V geeft de burger inspraak, een stem om nog 
beter voor jou te werken.  

Stuur deze bevraging op of breng ze naar de brievenbus op één van de volgende adressen:
Jan Snoeys, Hofkwartier 22, Herentals 
Ludo Van den Broek, Schransstraat 15, Morkhoven
Nieke Vetters, Groenstraat 28, Noorderwijk.

In de 21e eeuw volstaat het niet meer dat Herentals, Noorderwijk en Morkhoven louter bestuurd worden vanuit 
het stadhuis. Burgerparticipatie mag zich voor ons echt niet beperken tot het afleggen van huis-aan-huis- 
bezoeken tijdens de verkiezingscampagne, of het doorgeven van informatie nadat de beslissingen al genomen 
zijn. 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. Jij hebt een mening, kennis en ervaring die 
het algemeen belang kan dienen. Dat moet ook van tel zijn nadat de stemmen geteld zijn.

Zo waren er al inspraakvergaderingen voor de stadsontwikkeling in de omgeving van Wuytsbergen, voor de 
herinrichting van het Begijnhofpark en het binnengebied van ’t Schaliken. En die processen hebben zeker hun 
vruchten afgeworpen.

Voor het ‘Wat als Herentals…’-ideeënprogramma zijn we nog een 
stap verder gegaan. Als onafhankelijke denktank ‘De Vrienden van 
Herentals’ hebben we vanuit CD&V Herentals zwaar ingezet op een 
breed participatief proces. Samen met een heel verscheiden 
en uitgebreide groep mensen hebben we intens nagedacht over 
voorstellen waarmee we de toekomst van Herentals vorm willen 
geven. Herentals heeft al massaal gereageerd via onze ‘Wat als 
Herentals’-Facebookpagina, door de enquête op onze website 
watalsherentals.be in te vullen, of door ons rechtstreeks aan te 
spreken. En zo hebben we onze ideeën kunnen bijvijlen of aanpassen.

De ideeën in dit boekje zijn dan ook de weerslag van een proces dat 
we de volgende zes jaar willen verderzetten. Hierbij willen 
we voluit gaan voor een gestructureerde, meer interactieve democratie en 
stellen we samenwerking tussen inwoners en bestuur centraal. We zien je als 
een partner van het bestuur en willen onze voorstellen samen met jou 
realiseren. Met CD&V kiezen we daarom resoluut voor de verdere uitbouw 
van het proces van burgerparticipatie bij de beleidsvorming.

Als jij CD&V een sterk mandaat geeft, dan geef je CD&V de mogelijkheid om 
voluit voor jou te kiezen. Zo kunnen we samen onze stad verder vorm 
geven.

  WAT ALS HERENTALS…  
voor CD&V kiest? 
Dan kiest CD&V Herentals voor jou!



Schepen Ryken Ingrid  #dehevigstesupportervanonzestad

Schepen Michielsen Jan 
#lokaleeconomie

Fractievoorzitter De Cat Patrik 

#eenhartvoorondernemen
Voorzitter Snoeys-Hermans Mia #metcd&vdewegvooruit

  Onze leiders vandaag… Uw garantie op de toekomst!


