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Beste vrienden uit Herentals, Noorderwijk en  Morkhoven,

 

Op 14 oktober maak je de keuze aan wie je onze mooie stad voor de komende 6 jaar toevertrouwt, en met 

onze stad ook ineens een beetje jezelf. Want meer dan elk ander bestuur zet de lokale politiek de lijnen uit 

dicht bij je eigen thuis.

 

CD&V Herentals biedt je zorgzame mensen aan, jeugdige mensen, ondernemende mensen, sportieve 

mensen, ambitieuze mensen,… degelijke mensen die Herentals en haar inwoners zullen koesteren. 

Mensen die onze stad zullen vormen tot een warme, zorgzame, zeer ondernemende en inspirerende stad. 

Een stad waar je goesting krijgt om mee te doen, om initiatief te nemen, om te helpen en zelfs om die 

noodzakelijke hulp te vragen. 

 

27 kandidaat schepenen: van een schepen van nieuw leven tot een schepen van tevreden senioren, één 

kandidaat burgemeester en onze gedeputeerde die knokt voor de Kempen. 18 nieuwkomers en 11 

ervaren rotten in de lokale politiek die voor u hun nek willen uitsteken.

 

Een ploeg die kiest voor burgerinspraak en die daadkracht zal tonen. Een ploeg die de juiste lijnen uitzet, 

vertrouwen geeft en vertrouwen heeft om samen aan de slag te gaan.

Via de WAT ALS-campagne prikkelden we jou om over ons Herentals te dromen, te durven vooruit te denken, 

te durven de lat hoog te leggen, te durven ambitieus zijn! Wij zijn ervan overtuigd dat Herentals alleen 

zo haar beste koers kan varen. Voor de komende jaren stelt dit team je in ons programma doordachte en 

realistische projecten voor.

 

Volgens de lezers van Het Nieuwsblad was Herentals vorig jaar de 5de beste stad van Vlaanderen om in te 

wonen. Al de gezellige evenementen en de creatieve initiatieven van verenigingen, inwoners, buurten, … 

waar we deze zomer konden van genieten zijn een mooie barometer voor het enthousiasme in onze stad 

en maken de peilingen om te bevestigen dat het hier verdomd goed is overbodig. We gaan voor 

top 3!

 

Koester dit Herentals, stel zelf je schepencollege samen 

en kies voor “gezond verstand”. Daar staat dit team 

van CD&V garant voor!

 

Mien

Lijsttrekster en kandidaat burgemeester
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Jan Michielsen
schepen van de dialoog

Ingrid Ryken
schepen van entertainment

3

2

4

  DE KANDIDATEN VAN CD&V HERENTALS

Staat voor een toegankelijke en welvarende leefgemeenschap voor iedereen, waar 
we samen letterlijk en figuurlijk aan de weg timmeren. Door een participatief en 
gedragen beleid bewandelen en zetten we de juiste weg vooruit.

Droomt van een bruisende stad waar iedereen zich vlot kan verplaatsen, ten volle kan werken, 
ondernemen, (be)leven en genieten. Een lokale economie en handel die op volle 
toeren draait en waarbij onze ondernemers alle kansen krijgen.

Is naast schepen ook adjunct-directeur van HIK Volwassenen-onderwijs. Jan staat 
tussen de mensen, is positief ingesteld, aanspreekbaar en luisterbereid. 
Collegiaal en via overleg neemt Jan gedragen beslissingen.

Staat voor een eerlijke politiek zonder boe of ba, midden de mensen met de voetjes op 
de grond. Een sociaal en geëngageerd cultureel beleid dat bruggen slaat tussen 
alles en iedereen.

Droomt van onze academies muziek, woord, dans en beeldende kunst op de nieuwe 
kunstencampus. Een betere huisvesting voor al onze verenigingen en minimale 
wachtlijsten in de sociale huisvesting.

Is schepen van cultuur, bezieler van de nieuwe kunstencampus, makkelijk 
aanspreekbaar en graag van alle markten thuis. Een vrolijke vrouw die zingt, danst, 
presenteert, acteert en in groep(jes) speelt. Nooit te oud om bij te leren.

Bart Michiels
schepen van verbinding

Staat voor een verbindend beleid met hart, hoofd, buik en ballen. Een spits, slim en 
warm sociaal en cultureel Herentals. Speciale aandacht voor wie te weinig 
aandacht krijgt.

Droomt van een samenleving waar iedereen mee kan. Lachende mensen, gezellige straten 
en wijken vol leven. Respect voor iedereen. En misschien zelfs liefde.

Is 42 jaar, man van Griet en papa van Dis en Cel. Is directeur op
TWERK, sociale (werk)plaats voor mensen met autisme. Maakt graag theater. Is 
gemeenteraadslid en ondervoorzitter van het ziekenhuis.

Rutger Moons
schepen van vernieuwing
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Staat voor het durven loslaten van alles wat “het verleden” is. Om daarna opnieuw out-of-
the-box, samen met mensen die goede ideeën hebben, te durven bouwen aan 
ONS Groot Herentals van de Toekomst.

Droomt van een Hertals dat niet de HISTORISCHE maar wel de HEDENDAAGSE hoofdstad van 
de Kempen is. Waar politiekers de moed hebben om te dromen, maar ook het lef 
om de dromen van de Herentalsenaren uit te voeren!

Is een geboren en getogen Hertalsenaar, ingenieur van opleiding, zelfstandige en 
paps van 3 kindjes. Hij heeft een grote interesse voor verkeer en mobiliteit, welzijn 
en vrije tijd.



5

  MET CD&V HERENTALS  
TERUGBLIKKEN OP REALISATIES

Convent2 - Het rolstoelvriendelijk dienstencentrum 
voor mensen met een handicap, ouderen, nieuwkomers 
en mensen in armoede.
“Ze staan altijd voor me klaar.”

Binnengebied ’t Schaliken - Met het binnengebied is 
het centrum, nog leuker om in te vertoeven, je geraakt 
er vlotter, shoppen is nog leuker… en je kan vlot, en 
zonder overlast voor de voetgangers, parkeren in de 
stad.
“Zo’n propere, frisse en lichte omgeving, veel veiliger dan 
een riekend loopke.”

De bossen van Ten Aard in Noorderwijk, een 
geschiedkundig bos dat al op de Kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden stond. Nu een open bos van 
20 hectare dat publiek toegankelijk is geworden.

Het Begijnhofpark, een groene long in het centrum van 
Herentals.
“Wandelen met de hond, tussen fruitbomen. Spelen in het 
gras en rusten op de bank. Ik hou ervan.”
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Matthias Verhegge
schepen van inspraak voor jou
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Staat voor een levendige stadskern met voldoende ontmoetingsplekken in het groen. 
Betaalbare en buurtgerichte zorg voor wie het nodig heeft. Een bestuur dat sterk 
inzet op deelname van inwoners aan het beleid.

Droomt van bruisende, fietsvriendelijke buurten met betaalbare woningen en speelruimte 
voor jonge gezinnen. Een stad die zorgt voor onze senioren en ondersteuning 
biedt aan buren en vrijwilligers die willen helpen.

Is adviseur voor Europese subsidieprojecten. Van beroep gewend om mensen 
met nieuwe ideeën te doen samenwerken. Gehuwd met Ruth, dochter van 
dierenarts Sus Van Tendeloo. Fiere papa van zoontje Nestor.

#
jongCD

&
V

Roald Deckers
schepen van de fiets

Staat voor een actief, zorgzaam beleid inzake degelijke fietspaden en -routes. Ook wil ik 
streekproducten nog beter promoten. Daar vaart ons milieu wel bij.

Droomt van trotse, tevreden Herentalsenaren. Van opmerkzame, openhartige burgers waar ik 
klaar voor wil staan.

Is als gemeenteraadslid en bestuurder van de Geelse Huisvesting begaan met het 
wel en wee van alle inwoners. Actief in het verenigingsleven als secretaris bij de 
Landelijke Gilde in Morkhoven. Geniet van wandelen, fietsen, skiën en reizen.

Annelies Asselberg
schepen van nieuw leven

Staat voor zorg ... Zorg voor kersverse mama’s en papa’s. Zorg voor een gezonde en groene 
leefomgeving. Zorg op maat van élk gezin, ook voor wie het moeilijk heeft of 
kwetsbaar is.

Droomt van een zorgzaam Herentals waar het op alle vlakken goed wonen is voor het nieuwe 
leven dat ik dagelijks zie geboren worden. Ik droom van een warm en veilig 
Herentals voor onze opgroeiende kinderen.

Is getrouwd met Bart en mama van Guus, Wies en Roos. Werk met hart en ziel als 
vroedvrouw op de Herentalse materniteit. Ik hou van sporten, reizen en geniet 
van een avondje uit met vrienden naar een concert, theatervoorstelling of festival.

  DE KANDIDATEN VAN CD&V HERENTALS

Ludo Van den Broeck
schepen van Morkhoven

Staat voor het wij-gevoel. ‘Wij’ zoals in mijn gezin, een warm nest voor iedereen. ‘Wij’ zoals 
in het verenigingsleven, want ik draag een warm hart toe aan elke vrijwilliger die 
zich belangeloos inzet.

Droomt van een Morkhoven dat zachtjes bruist voor iedereen. Jong en oud zou fier moeten zijn 
om de titel van Morkhovenaar te dragen.

Is een famillieman, een verenigingsman, een man met een stem voor Morkhoven.

9
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  WAT ALS HERENTALS… 
DURFT TE DROMEN?

WAT ALS HERENTALS… 
DÉ GEDROOMDE WOONPLAATS VAN 
VLAANDEREN IS ?

Met CD&V is de stad een plaats waar wonen, werken en ontspannen 
elkaar versterken. Waar door een fijne waterloop weer water door 
Herentals stroomt. Waar plaats is voor nieuwe woonvormen en 
de toeristen worden aangetrokken zodat het leven en de lokale 
economie versterkt worden. Met een heuse groene stadsboulevard, 
zelfrijdende busjes en randparkings die de mobiliteit versterken.

WAT ALS HERENTALS… 
DÉ SPORTSTAD VAN VLAANDEREN IS ?

We willen elke Herentalsenaar aanzetten tot sporten 
en bewegen. De Herentalse Marathon met loop-, fiets- 
en wandelafstanden. Nieuwe Sportinfrastructuur in 
Noorderwijk en Herentals. En de fiets die de straat herovert. 
Kortom sport in de openbare ruimte.

WAT ALS HERENTALS… 
DÉ PLAATS IS OM TE HERBRONNEN ?

Met zorg centraal wil Herentals een plaats 
zijn om je oude dag door te brengen en op 
krachten te komen na tegenslag, ongeval 
of ziekte. Een ziekenhuis met kuuroord en 
infrastructuur voor revalidatie. Een zorgregio 
met paramedisch centrum waar je terechtkan 
voor fysieke en mentale ondersteuning. 
Een stad met natuur, sport en cultuur als 
toeristische troeven.

Lees alles over onze dromen : www.watalsherentals.be
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Joachim Callebaut
schepen van sport

Staat voor gezondheid. Mensen fit en gezond maken is mijn passie.

Droomt van een fitter Herentals. Papa’s en mama’s die met hun kinderen spelen, oma’s en 
opa’s die gaan wandelen, fietsen of boodschappen doen. Mensen zo lang 
mogelijk fit en gezond houden.

Is iemand die kan genieten van rust en stilte, maar zich evenzeer kan ontspannen 
door verschillende sporten te beoefenen en uit te proberen.
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Rik Caerels
schepen van sport en jeugd

Staat voor een Herentals waar de jeugd gemakkelijk ontspanning vindt. Waar jongeren 
zonder problemen toegang hebben tot een groot aanbod van jeugdverenigingen 
en sportclubs.

Droomt van een jeugdige stad met mooie sportcomplexen in alle deelgemeenten. Een 
stad waar jongeren samen kunnen studeren maar ook veilig en aangenaam een 
stapje in de wereld kunnen zetten.

Is oud-leiding van KLJ NDW. Doet aan atletiek bij ACHL en is fourier van Gidsen 2de 
Kempen. Daarnaast gaat hij ook graag eentje drinken met vrienden.

Chary Mertens
schepen van samenhorigheid

Staat voor een gepaste ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. 
Een rechtstreeks toegankelijk hulpaanbod via de scholen voor hen met een 
hulpvraag. De meest bruisende dorpen van de Kempen.

Droomt van een gepaste ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun gezinnen.
Een rechtstreeks toegankelijk hulpaanbod via de scholen voor hen
met een hulpvraag. De meest bruisende dorpen van de Kempen.

Is een jeugdige, spontane, zorgzame levensgenieter met steeds een luisterend 
oor. Sociaal geëngageerd binnen de Gemeenschapsraad Noorderwijk en wijk 
Zandkapel. Met een job in de bijzondere jeugdzorg.
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Tom Van Dyck
schepen van sport(elen)

Staat voor meer leven in Herentals en zijn deelgemeenten. Zorgen dat alle sportclubs 
toegankelijk zijn voor diegenen die willen sporten. Zodat iedereen zich kan in- en 
ontspannen in een geweldige sfeer en omgeving.

Droomt van een Herentals dat al zijn troeven uitspeelt op gebied van cultuur, sport, landbouw, 
toerisme … Zodat iedereen Herentals ziet, in zijn volle glorie, zoals ik het altijd 
al heb gekend.

Is een werker. Als vrijwilliger bij een sportclub en wijkverantwoordelijke zeer begaan 
met het leven in de gemeente. Hij geniet van de rust in Herentals en de extase van 
een sportief hoogtepunt.

#
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  WAT ALS HERENTALS… 
VOOR CD&V KIEST

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.
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Polien Willems
schepen van de glimlach

Staat voor de jeugd. ’s Avonds met vrienden nog iets drinken, afspreken in een jeugdhuis 
en nieuwe vrienden maken. Even alle spanningen van thuis of school loslaten 
en gewoon genieten met je vrienden.

Droomt van en stad waar de jeugd, maar ook alle andere inwoners, zichzelf kunnen 
zijn. Een Herentals waar je kan afspreken, kan samenkomen en van elkaar 
kan genieten.

Is een student en doet in haar vrije tijd aan volleybal. Ze geniet vooral van het 
samenzijn met vrienden en familie. Ze zet vaak haar zorgen aan de kant om 
zo anderen te helpen.
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Joren De Becker
schepen van jeugd

Staat voor een Herentals waar jongeren zichzelf kunnen zijn. Een stad met voldoende 
ruimte en aanbod om onze jeugd zelf activiteiten te laten creëren, organiseren, 
beleven en zo van elkaar bij te leren.

Droomt van een nieuwe infrastructuur voor de Herentalse jeugd. Ik denk daarbij aan een 
nieuwe fuifzaal, (ver)nieuw(d)e jeugdhuizen, voldoende sportterreinen en 
degelijke lokalen voor alle jeugdverenigingen.

Is als jongere al vele jaren begaan met de Herentalse jeugd. Door de jaren heen 
was hij betrokken bij het jeugdhuis, de jeugdraad, KSA … en is hij één van de 
drijvende krachten achter Retrothals.

  DE KANDIDATEN VAN CD&V HERENTALS

Patrik De Cat
schepen van no bullshit

Staat voor no-nonsense, gezond verstand gebruiken! Ondersteunen van alle initiatieven 
die gans Herentals beter, netter, mooier & gezonder kunnen maken. Goede dingen 
komen niet zomaar en welvaart valt niet uit de lucht.

Droomt van een aantrekkelijke stad die tegelijk parkeervriendelijk, gezellig & 
ondernemersvriendelijk is. Een stad incl. deelgemeenten die jonge tweeverdieners 
aantrekt en een zorgeloze plaats is om met pensioen te gaan.

Is bedrijfsleider Deca, echtgenoot van Catherine, papa van 3 dochters: Aline, Julie 
& Michelle. Muziekliefhebber, gemeenteraadslid, betrokken bestuurslid bij 
diverse sport– & ondernemersorganisaties.

Sarah Boxstaens
schepen van gezinsgeluk

Staat voor meer zin om te ondernemen, te winkelen, te leren, te fietsen, te spelen, te werken 
en te ontspannen in onze stad. Een stad met alle voordelen die een stad kan bieden 
en alle rust van een groene omgeving.

Droomt van een Herentals waar gezinnen graag en gelukkig samenleven met Jan en alleman. Een 
Herentals met plaats voor originele culturele en commerciële initiatieven. Een 
Herentals waar volop gefeest, gewinkeld, gesport en gelachen wordt.

Is een enthousiaste mama van Florian en Cyrille. Een steunende echtgenote van Dirk 
Heylen. Een gedreven leerkracht en docente. Een ondernemende vrouw. Een actieve 
dertiger die houdt van alle fijne dingen van het leven.
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• 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 ponton-
verbinding 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).

  WAT ALS HERENTALS… 
VOOR CD&V KIEST
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Eric Bal
schepen van gastronomie

18

Staat voor efficiënt en vastberaden durven investeren in een duurzame toekomst voor 
onze stad, met respect voor mens en omgeving.

Droomt van een actieve en attractieve stad waar het aangenaam wonen, werken en vertoeven 
is. Een bruisende stad qua economie en festiviteiten, maar met ook de nodige 
rust die ieder van ons verdient.

Is de vierde generatie uit een Herentalse ondernemersfamilie, die ook graag de tijd 
neemt om met vrienden ‘een kaartje te leggen’ in de lokale horeca en daarbij het 
nodige natje en droogje wel lust.

Jef Peeters
schepen van zeevaart

Peter Van Grieken
schepen van de marathon

19

20s

Staat voor een levende en bruisende stad, waar alle evenementen - kleinschalige, culturele, 
sportieve en ook commerciële - eindelijk het gezegde “Herentals is dood” zullen 
ontkrachten.

Droomt van een bruisende stad Herentals waar elk evenement door de Herentalsenaar wordt 
gewaardeerd en ondersteund.

Is een geëngageerde sociaal denkende en sociaal levende Herentalsenaar.

Staat voor mensen aanzetten tot bewegen, het liefst in clubverband, met aandacht 
voor de 50-plussers. Openbare werken en ruimtelijke ordening met oog voor 
het comfort en de veiligheid van de gebruikers.

Droomt van Herentals, de sportstad van Vlaanderen? Een autoluwe stad waar het voor 
voetgangers en fietsers aangenaam verplaatsen is, maar waar de auto ook nog 
een plaats heeft.

Is gehuwd met Rita Heylen, vader van Jochen (†2017) en Jurgen en deskundige bij 
IOK. Hij zet zich in als voorzitter van de Herentalse Sportraad, is actief bij AC 
Herentals en lid van het Herentalse Jumelagecomité.

Rita Van den Bulck
schepen van tevreden senioren

21

Staat voor een “bruisend” Herentals, waar alle generaties graag en goed samen wonen 
en leven. Een Herentals waar iedereen elkaar terug goedendag zegt en kan 
glimlachen.

Droomt van een Herentals waar weer water door loopt, wat toeristen aantrekt en een boost 
geeft aan de lokale economie.

Is een sociaal geëngageerde oma. Leerkracht op rust, nu vrijwilliger in ‘t Convent. 
Zeer betrokken bij het “beleven” van onze stad: op de terrassen van de horeca en 
via cultuur- en sportbeleving. Actief in het verenigingsleven.

  DE KANDIDATEN VAN CD&V HERENTALS
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• 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 kennis-
bedrijven 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.

• 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.

  WAT ALS HERENTALS… 
VOOR CD&V KIEST
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Marleen Diels
schepen van het platteland

Monique De Bie
schepen van toegankelijkheid

Liesbeth Vercammen
schepen van thuiszorg

22

23

24

Staat voor zorg voor senioren en minder begoeden die het niet zo breed hebben in onze 
stad.

Droomt van een sportcomplex en naschoolse kinderopvang in Morkhoven, nu zoveel jonge 
gezinnen zich er komen vestigen.

Is OCMW–raadslid en zo betrokken bij de mensen die het minder goed hebben. In 
haar vrije tijd zingt ze bij Cum Amore en fietst ze graag met mijn vrienden.

Staat voor een betere toegankelijkheid op elk gebied voor hen die dit nodig hebben. Met 
aangepaste culturele activiteiten, openbare gebouwen en diensten, voetpaden 
etc. Toegankelijkheid voor iedereen.

Droomt van een Herentals dat op het vlak van toegankelijkheid, in de breedste betekenis, een 
voorbeeldstad kan zijn. Een stad waar effectief gewerkt wordt aan dit probleem, 
zodat iedereen makkelijk en graag vertoeft in ONZE stad.

Is van opleiding bediende. Zeer sociaal geëngageerd. Haar hart is gericht op mensen 
die omwille van welke reden ook een beperking hebben. Ze is ook lid van de 
Herentalse Raad voor Personen met een Handicap.

Staat voor een aangepaste mobiliteit voor hen die minder goed te been zijn. Het samenbrengen 
van onze ouderen door middel van doelgroepgerichte activiteiten die tegelijk de 
eenzaamheid tegengaan. Nog meer inzet op zorg aan huis.

Droomt van een warm en zorgzaam Herentals. Waar alle ouderen een mooie ‘oude’ dag kunnen 
beleven en waar ze zo lang mogelijk in hun eigen (t)huis kunnen blijven wonen. 
Waar verschillende generaties met respect voor elkaar samenleven.

Is een zorgzame dochter, vrouw en moeder die zich professioneel inzet voor de zorg 
voor onze Zusters Franciscanessen. Ze drinkt graag een wijntje op de 
lokale terrasjes en houdt van wandelen in de natuur.

  DE KANDIDATEN VAN CD&V HERENTALS

Annie Van Loy
schepen van gezellig bu(u)rten

25

Staat voor een stad die bereikbaar is voor iedereen. Met een speciaal oog voor onze 
zwakste weggebruikers, maar met respect voor alle vervoersmiddelen.

Droomt van een stad die nog meer vooruit wil, bestuurd door mensen met kennis van zaken 
en die geen holle woorden verkopen. Kortom, een stadsbestuur waar men op 
kan rekenen.

Is een sociaal voelend persoon die graag mensen helpt, die regelmatig binnen 
springt bij mensen die minder mobiel zijn, voor een praatje of om boodschappen 
voor hen te doen.
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• 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. 

ONZE JONGEREN AAN ZET

• We breiden de mogelijkheden van de vrijetijdspas verder uit.

• We realiseren “chill”-plekken op diverse locaties, ook in de 
deelgemeenten.

• We zorgen voor de opwaardering van het jeugdhuis 
en zoeken hiervoor ook mogelijkheden in de 
deelgemeenten.

• We richten extra fietsstraten in en maken duidelijk 
ingerichte fietsroutes naar de scholen.

• We zorgen voor beter zichtbare drank- en 
drugscontroles bij fuiven en op risicolocaties. Dit 
wordt ondersteund door een goed onderbouwd 
preventie- en nazorgbeleid.

  WAT ALS HERENTALS… 
VOOR CD&V KIEST
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Lieve Peeters
schepen van erfgoed

Line Van Eyck
schepen van gezonde vooruitzichten

27

26

Staat voor Herentals als bruisende winkelstad, waar het altijd gezellig samen wonen is. 
Een stad met oog voor cultuur, evenementen en ondernemers. Een stad waar 
tegelijk “zorgen voor” centraal staat.

Droomt van groen en water in de stad, ruimte om veilig te wandelen en te fietsen, gezellige 
winkeltjes en restaurantjes in een kindvriendelijke omgeving. Herentals aan de 
Seine.

Is een geëngageerde zorgleerkracht bij kOsh, die voor de kinderen net dat stapje 
meer wil doen. Ze houdt van gezelligheid, muziek en mooie dingen met een 
verhaal.

Staat voor Herentals als warme zorgstad. Als arts ligt zorg mij nauw aan het hart. Via 
politieke weg wil ik werken aan sensibiliseringsprogramma’s over gezondheids- 
en welzijnsthema’s, en vooral ook aan preventie. Onze jeugd verdient het dat 
drugspreventie en nazorg hoge prioriteit krijgt.

Droomt van een warmhartig Herentals, waar jong en oud zorg dragen voor elkaar en waar 
iedereen kan zijn wie hij of zij is.

Is 55, sinds 1992 oogarts in Herentals, echtgenote van Luc Van fraeyenhoven, 
moeder van Annelies (23) en Jan (25). Ze vindt rust in de natuur en houdt zich graag 
creatief bezig.

  DE KANDIDATEN VAN CD&V HERENTALS

Mia Snoeys-Hermans
schepen van gezond verstand

28

Staat voor Herentals als gastvrije stad, waar iedereen met open armen ontvangen wordt. 
Een stad waarin gezondheid en veiligheid hand in hand gaan met water en 
groen.

Droomt van een groene zorgstad met streepjes water, waar iedereen samenwerkt, in open 
discussie, aan de gemeenschappelijke droom vooruit.

Is een 75-jarige schooldirecteur op rust, voorzitter van CD&V. Vrouw, moeder, 
grootmoeder. Verbind met passie haar echte en haar politieke familie. Is bovendien 
kookmoeder en raadgever van wie om raad vraagt.

Peter Bellens
steunt dit team

lijstduwer

Staat voor uw garantie tegen de afbraak van sociaal beleid voor ouderen, gezinnen met 
kinderen, kansarmen, nieuwkomers, personen met dementie … Voor goede zorg 
die voor iedereen betaalbaar en vlot toegankelijk is.

Droomt van een stad die geen verzameling van individuen is, maar waar iedereen het 
voor elkaar opneemt. Een creatieve stad die samenhorig is, met een bruisend 
verenigingsleven. Een stad waarop je trots kan zijn.

Is als Herentalsenaar en Kempenaar bezorgd om de belangen van zijn stad en 
streek. In onze provincie zijn ook kleinere steden en gemeenten belangrijk, niet 
alleen de metropool.
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  WAT ALS HERENTALS… 
VOOR CD&V KIEST

EN VERDER …

Naast deze speerpunten denkt CD&V Herentals ook aan alle overige beleidsdomeinen: 

• jouw (en onze) veiligheid
• een gezond financieel evenwicht
• natuur en milieu
• landbouw
• duurzaamheid
• hernieuwbare energie
• …  

Je vindt die vlot en duidelijk terug in ons volledig programma dat je op onze website kan 
raadplegen en downloaden: herentals.cdenv.be.
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   EEN STERKE STEM IN DE PROVINCIE 
Peter Bellens & Mien van Olmen

In een provincie met een dominante hoofdstad is het belangrijk 
dat kleinere steden en dorpen niet vergeten worden. CD&V pleit 
daarom voor een provinciaal beleid dat regionale accenten legt en 
initiatieven neemt die ook het platteland versterken. Denk maar aan het 
postrevalidatiecentrum in het AZ Herentals, de aanleg van de fietsostrade, 
het fietspunt in het station of de uitbouw van het wijkgezondheidscentrum. 
Daar heeft iedereen wat aan! 

SAMEN KNOKKEN
VOOR DE KEMPEN

 PETER.  
 BELLENS. 

PLAATS

1  MIEN.  
 VAN OLMEN. 

PLAATS

9
LIJSTTREKKER LIJSTDUWER
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 MIEN.  
 VAN OLMEN. 
LIJSTDUWER

Beste mensen van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven,

Als voorzitter van CD&V Herentals ben ik bijzonder fier u deze ploeg betrokken, 

competente en betrouwbare kandidaten te hebben voorgesteld.

Zij zijn bereid om, elk met zijn of haar eigen talenten en vaardigheden, de 

komende 6 jaar hun nek voor jou uit te steken.

Geef ze jouw vertrouwen, geef ze jouw steun, ze zijn het meer dan waard!

Zij zullen zich inzetten om, op democratische wijze en met passie,  

de gemaakte beloftes waar te maken.

Stem voor gezond verstand!

Mia Snoeys-Hermans

Voorzitter – CD&V Herentals



   STEM CD&V HERENTALS... 
Jouw waarborg op Kempens Gezond Verstand

1 Mien Van Olmen
2 Jan Michielsen
3 Ingrid Ryken
4 Bart Michiels
5 Rutger Moons
6 Matthias Verhegge
7 Roald Deckers
8 Annelies Asselberg
9 Ludo Van den Broeck

10 Joachim Callebaut
11 Rik Caerels
12 Chary Mertens
13 Tom Van Dyck
14 Polien Willems
15 Joren De Becker

16 Patrik De Cat
17 Sarah Boxstaens
18 Eric Bal
19 Jef Peeters
20 Peter Van Grieken
21 Rita Van den Bulck
22 Marleen Diels
23 Monique De Bie
24 Liesbeth Vercammen
25 Annie Van Loy
26 Lieve Peeters
27 Line Van Eyck
28 Mia Snoeys-Hermans
29 Peter Bellens

Hoe geldig stemmen? 
Je duidt eerst de lijst aan waarvoor je wil stemmen. 
Vervolgens geef je ofwel een lijststem, ofwel maak je een 
keuze uit de kandidaten op de lijst. Je mag op meerdere 
personen tegelijk stemmen. Elke stem telt volwaardig.

ONZE PROVINCIEKANDIDATEN

KANDIDATENLIJST CD&V HERENTALS
gemeenteraadsverkiezingen 2018

lijsttrekker Peter Bellens
lijstduwer Mien Van Olmen


