
Investeren in cultuur, 
zelfs in crisistijden
We spraken met schepen Ingrid Ryken over hoe je in besparings-
tijden toch nog een ambitieus cultuurbeleid kan voeren. 

Lees het hele interview op pagina 4.
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INTERVIEW

Ingrid Ryken investeert in cultuur
Ingrid Ryken heeft in de voorbije jaren heel wat ervaring opge-
bouwd als cultuurschepen. De uitdagingen lijken in deze bespa-
ringstijden heel wat groter te worden…

- Hoe ga je hier mee om? 

Ingrid: Met een pakket aan bevoegdhe-
den - cultuur, bibliotheek, kunstonder-
wijs, toerisme, jumelages, archief, mu-
seum- en erfgoedbeleid - in de ‘zachte 
sector’ blijft het voor mij een grote 
uitdaging om ondanks de besparingen 
toch nog een kwalitatief  en inhoudelijk 
beleid te voeren. De nood aan ontspan-
ning is voor mensen in moeilijke tijden 
immers des te belangrijker. Het aanbod 
in ons cultuurcentrum ’t Schaliken 
blijft zeer gevarieerd en toegankelijk. 
Voor de verenigingen zorgen we dat 
de infrastructuur waarvan zij een groot 
deel gebruik van maken onderhouden 
wordt. Nieuwe culturele projecten wil-

len we graag blijven ondersteunen met 
onze projectsubsidie.

- Zijn alle investeringen werkelijk ge-
schrapt of  mogen we toch nog nieuwe 
initiatieven verwachten? 

Ingrid: In de bibliotheek staan we 
voor de grote uitdaging om de zelfuit-
leenbalie operationeel te krijgen tegen 
april 2015. Doordat de bib-bezoeker 
zelf  zijn eigen pakket materialen scant, 
wordt de privacy gegarandeerd maar 
krijgt tevens de bib-medewerker meer 
ruimte om informatie te verstrekken 
en de klant beter van dienst te zijn. 
Tevens vinden we in onze stad een 
schat aan historische gebouwen die 
we graag openstellen. Binnen toerisme 
hebben we daarom extra middelen 
vrijgemaakt om naast uitbreiding van 
de openingsuren van de St. Waldetru-
diskerk nu ook de Begijnhofkerk open 
te stellen voor de bezoeker. Met onze 
jumelagegemeente IJsselstein loopt de 
samenwerking op volle toeren en zijn 
er tal van nieuwe initiatieven op til. Zo 
zal er bijvoorbeeld voor de eerste maal 
een uitwisseling gebeuren tussen onze 
Herentalse jeugdvoetballers en deze van 
IJsselstein. Een echte Holland-België 

dus. Met de komst van de nieuwe 
archivaris, die half  augustus van start 
is gegaan, kunnen we samen een zeer 
nieuwe en frisse wind door het archief  
laten waaien. Niet alleen het historisch 
archief  zal up to date worden gehouden 
maar ook het realiseren van een digitaal 
archief  en het mee vorm geven aan het 
Begijnhofmuseum staat op het pro-
gramma.

- Reeds lange tijd wordt er gesproken 
over het bouwen van een nieuwe kun-
stencampus die de tekenacademie en de 
muziekschool zouden samen brengen. 
Heb je hier reeds enig nieuws over?

Ingrid: De grootste uitdaging voor deze 
legislatuur is inderdaad de aanzet tot de 
realisatie van een nieuwe huisvesting 
voor de Academie voor Beeldende 
Kunst en deze voor Muziek, Woord en 
Dans. Een gigantisch project die in de 
vorige legislatuur jammer genoeg ‘on 
hold’ is gezet omwille van de financiële 
crisis. Ik ben dan ook zeer blij dat in de 
huidige meerjarenplanning de budget-
ten hiervoor reeds werden ingeschre-
ven. Het zal nog enige tijd vragen voor 
we werkelijk de eerste steen leggen, 
maar deze investeringen zijn duidelijk 
broodnodig. Door de nodige creativi-
teit aan boord te leggen ben ik ervan 
overtuigd u met minder heel wat meer 
te kunnen aanbieden.

Na het beëindigen van haar studies be-
gon OCMW-raadslid Charlotte Auwers 
onlangs te werken voor een consul-
tancybedrijf  voor lokale besturen. 
Omdat dit werk moeilijk verenigbaar 
is met haar taak als OCMW-raadslid, 
was ontslag nemen in deze functie de 
beste oplossing. We danken Charlotte 

voor haar gedreven en jeugdige inzet 
de voorbije jaren. Annelie De Ceuster 
vervangt Charlotte als kersvers nieuw 
OCMW-raadslid. Annelie is apothee-
kassistente en geboren en getogen in 
Herentals. Annelie wil zich, vanuit haar 
beroepservaring, specifiek inzetten voor 
de zorgtaak van het OCMW.

Annelie De Ceuster nieuw OCMW-raadslid 

Annelie De Ceuster en Charlotte Auwers 
bij het OCMW gebouw.
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Rutger Moons ijvert als jonge vader voor veilige speelterreintjes

Roald Deckers en Ludo Van den Broeck bezoeken de werf.

Aandacht 
voor veilige 
speelterreintjes
Reeds meer dan een jaar geleden wer-
den op een aantal wijkspeelterreintjes 
de speeltoestellen verwijderd wegens te 
onveilig. Onder impuls van gemeente-
raadslid Rutger Moons kwam er vaart 
in het dossier en zouden de speelter-
reintjes nog dit jaar van nieuwe speel-
toestellen voorzien moeten worden. 
Binnenkort zullen de kinderen dus 
terug (veilig) kunnen spelen! 

Onder impuls van CD&V werden de 
voorrangsregels aan de kruispunten op 
de Grote Markt gewijzigd om zo de 
snelheid op de Grote Markt te verla-
gen en fietsers en voetgangers extra 
te beschermen. Helaas negeren nog 
te veel auto’s de stopborden op deze 
kruispunten. Schepen van Mobiliteit 
Jan Michielsen besliste daarom om 
oplichtende stopborden te installeren 
op deze kruispunten. Bovendien zullen 
volgend jaar extra zebrapaden worden 
aangebracht.

In de Goorstraat in Morkhoven bouwt 
de Geelse Huisvestingsmaatschappij 
momenteel nieuwe sociale woningen. 
Het geheel omvat 8 wooneenheden met 

elk 2 slaapkamers, met als doelgroep 
medioren (55+). Roald Deckers volgt 
als bestuurder van deze huisvestings-
maatschappij het dossier van nabij op.

Kruispunten 
Grote Markt 
moeten veiliger

Nieuwe sociale 
woningen in Goorstraat



Al geruime tijd was er geen vaste 
frequente busverbinding tussen het 
centrum van Herentals en de deelge-
meenten. Dat betekende heel wat last 
voor een hele hoop mensen in Noor-
derwijk en Morkhoven: een behoorlijk 
aantal onder hen kon gewoonweg niet 
vlot meer de verplaatsing maken naar 
het ziekenhuis, de vrijdagse markt of  
andere plaatsen of  afspraken. 
Daarom beet CD&V zich vast in het 

dossier. Schepen voor Mobiliteit Jan 
Michielsen, gemeenteraadsleden Bart 
Michiels en Ludo Van den Broeck en 
Roald Deckers, trokken in het voorjaar 
naar heel wat verenigingen in Morkho-
ven, Noorderwijk en Herentals om hun 
ervaringen te bundelen en hun eisen te 
noteren.

Dat leverde heel wat op. Vooral de 
OKRA’s, de KWB’s, KVG’s en KAV’s 

toonden zich heel kritisch, maar ook 
geëngageerd. Jan, Bart, Ludo en Roald 
schreven al hun vragen neer. Als sche-
pen bezorgde Jan de grieven aan De 
Lijn en samen met een aantal buurge-
meenten voerde hij de druk op. Met re-
sultaat, want vanaf  half  december rijdt 
op weekdagen buslijn 220 opnieuw. De 
bus wordt ingezet tijdens de daluren 
tijdens de weekdagen (= tussen 09.00 
en 15.00 uur) en ze rijdt ieder uur. In 
het weekend en de andere uren moet je 
de belbus blijven nemen.

Een goede afstemming met de dienst-
regeling van de NMBS verzekert ook 
een vlotte verderzetting van de reisweg. 
Voorlopig rijdt de bus enkel tot ‘Ber-
kemus’, tot aan het vroegere station, 
omdat de timing van de route, en de 
aansluiting met het spoorstation, vrij 
krap zijn. Maar we zullen er voor blij-
ven ijveren dat ook Morkhoven-Dorp 
opnieuw zal bediend worden. De Lijn 
heeft beloofd binnen 6 maanden een 
evaluatie te houden omtrent de ver-
sterking van de buslijn 220 en de optie 
te onderzoeken om eventueel door te 
trekken tot Morkhoven-centrum. We 
weten dus waarvoor we moeten blijven 
ijveren!

Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V- 
werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:  
Steven Schryvers  
(sschryvers@cdenv.be)

Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be 

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is  
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/doe-mee/ 
lid-worden

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenv

Colofon
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facebook.com/cdenvherentals
twitter.com/cdenvherentals

herentals.cdenv.be
cdenvherentalsblogt.be

Opnieuw vaste busverbinding tussen 
Herentals, Noorderwijk en Morkhoven
Vanaf 15 december rijdt De Lijn op weekdagen opnieuw elk uur 
tussen Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. Goed nieuws waar-
voor CD&V hard gewerkt heeft. En het werk zit er nog niet op.

Samen met enkele verenigingen kon onze werkgroep de Lijn overtuigen om opnieuw 
een vaste busverbinding in te leggen.


