
Het wordt stilaan een traditie, onze 
'Aan de toog'. Sedert enkele jaren 
organiseren we voor jong én oud  
jaarlijks een namiddag  vol plezier 
en gezelligheid, met gelegenheid 
tot een babbel met de aanwezige 
schepenen, raadsleden en 
parlementsleden. Voor de 
kleinsten staat het sprinkasteel 
klaar, lokaal muzikaal talent zorgt 
voor de  muzikale noot.

Ook jij en je vrienden zijn heel 
welkom aan onze toog. Geen lange 
speeches, we willen vooral dat het 
een aangename namiddag wordt.

Vanaf 15u30 serveren we gratis 
hapjes aan het buffet. De koffie is 
gratis. Andere drankjes zijn te 
verkrijgen aan democratische 
prijzen, waaronder Herentalse 
bieren en wijnen.

Praktisch:

Zondag 27 augustus 2017
13u30-18u30

Sportvelden Krakelaarsveld
Hoek Lange Eerselsstraat - 
Veldhoven

COLOFON
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 nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Mia Snoeys-Hermans
info@herentals.cdenv.be
www.herentals.cdenv.be

Volg ons op sociale media:
fb.com/cdenvherentals
@CDenVHerentals

in HERENTALS
herentals.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Herentals augustus 2017

Hier wordt gewerkt
Werken aan een duurzaam beleid doe je niet door af en toe een stelling te 
poneren.  Wel door daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken. 
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Toegegeven, we laten het gekibbel en de 
profilering in de (sociale) media aan anderen 
over. Liever werken we ijverig aan de 
uitwerking van hetgeen we afspraken met 
onze coalitiepartner vijf jaar geleden. U zal 
ons dus moeten beoordelen op onze daden 
en niet op  one-liners.

Fons Michiels bv. focust op  de bestrijding van 
kinderarmoede. Verzorgenden bij   thuiszorg 
Kempen worden opgeleid om 
zelfredzaamheid te stimuleren bij kwetsbare 
gezinnen. Mien Van Olmen brengt meer 
groen naar het stadscentrum met de werken 
aan het Begijnhofpark. 

Aan de toog



#groen 
Mien Van Olmen bouwt

aan belevingspark
midden in onze stad

Tekeningen: Atelier Parkoer

www.herentals.be/begijnhofpark

Joren trekt de kar van onze jeugd

Joren De Becker is al jaren zeer actief binnen het jeugdig verenigingsleven.
Joren was hoofdleider van de KSA, werd voorzitter van het jeugdhuis, lid 
van de jeugdraad en hoofdmonitor van de speelpleinwerking.

Joren : ‘Door midden in het veld te staan weet ik al te goed wat er leeft bij 
de jeugd en wat de werkpunten zijn. Bij het organiseren van evenementen 
helpt bv. een vlottere communicatie tussen de verschillende diensten.
Een blijvende zoektocht naar jeugdinfrastructuur en een stabiele werking 
van jeugdhuis JC2200 staan evenzeer nog op mijn lijstje. Voor het 
optimaliseren van de speelpleinwerking en de speelbus heb ik al wat 
concrete ideeën. Maar ook de niet georganiseerde jeugd mag niet vergeten 
worden. Graag wil ik meewerken om samen met de jeugdverenigingen een 
activiteit à la Snuffel te organiseren om ieders aanbod kenbaar te maken.

Recent startten de werken aan de nieuwe groene long 
in onze stad. Het moet een uniek belevingspark 
worden, vlakbij ons stadscentrum en geïntegreerd in 
de erfgoedsite van het Begijnhof. 

Mogelijk heb je al gemerkt dat er hard gewerkt wordt aan de 
Augustijnenlaan. Het vellen van  de bomen maakt van dit 
overwoekerd stukje stadsnatuur een mooie open ruimte en 
gunt ons een  blik op de achterzijde van het historisch Begijnhof. 
In deze open ruimte bootsen de Maasloop en de aanplanting 
van inheemse bomen en bessenstruiken de tijd van weleer na. 

De unieke ligging zorgt voor een groene verbinding vanaf slechts 
enkele honderden meters van onze Grote Markt tot de 
natuurgebieden de Hellekens en Olens Broek. Ook de 

Begijnenvest blijft zijn historische karakter behouden.
Schepen Mien Van Olmen heeft er steeds over gewaakt dat het 
park toegankelijk zou zijn voor iedereen. Via natuurlijk verharde 
wegen wandel je rond de poel, verpoos je op een bank of proef 
je van de rijkdom van de bessenstruiken.  

Ook onze kinderen kunnen ravotten in het park. We kiezen voor 
natuurlijke speelelementen opdat ieder kind op zijn manier het 
park kan beleven. Het biedt scholen bovendien  mogelijkheden 
om het park op een eductieve manier te verkennen. 

Ook het stadspark zal binnenkort worden heraangelegd, 
tesamen met het Loopke. Onze afdeling is dan ook bijzonder 
trots dat we met schepen Mien Van Olmen kunnen werken aan 
een unieke groene beleving in ons stadscentrum. 

Zwaar vervoer dorpskern uit 

Eindelijk is het zover. Het heeft jaren aangesleept, maar 
na doorgedreven onderhandelingen is schepen Jan 
Michielsen er in geslaagd om het zware vervoer te 
weren uit de dorpskern van Morkhoven en Noorderwijk.

Vrachtwagens van meer dan 5,5 ton worden verondersteld vaste 
routes te volgen om zich te verplaatsen naar de autostrades. Nog 
te vaak denderden  grote en zware vrachtwagens door de 
dorpskernen om vanuit diverse industriezones via de kortste weg 
de autostrade te bereiken. 

Jan bereikte een akkoord met de gemeentebesturen van Olen, 
Heist-op-den-Berg en Herenthout om op  bepaalde strategische 
plaatsen een bord met tonnagebeperking te plaatsen. Jan 
benadrukt dat veiligheid steeds voorop moet staan en dat zulke 
maatregelen de leefbaarheid van onze straten zullen verhogen.

Ingrid Ryken nodigt jong en oud uit voor een weekend vol feest ter 

gelegenheid van 10 jaar CC Schaliken. Proef zeker ook het feestbier.

Het Schaliken viert 

Als schepen van cultuur stond Ingrid Ryken mee aan de 
wieg van ons gewaardeerd cultuurcentrum. Dat ons 
cultuurcentrum binnenkort 10 jaar wordt, schreeuwt 
ze van de daken en  zal iedereen geweten hebben.  

Van 22 tot 24 september kan je deelnemen aan een uitgebreid 
feestweekend. Vrijdagavond kan je in de foyer deelnemen aan 
een unieke quiz met liveacts en bekende Vlamingen. Zaterdag 
begint het feest om 17u met een grootse barbecue op de Grote 
Markt. 's Avonds kan je genieten van buitengewoon spektakel 
waarbij onze beiaardier het samenspel zal aangaan met een 
pianiste die 30 meter de hoogte in wordt getakeld. Zondag kan 
je dan weer genieten van het traditioneel openingsfeest met 
diverse artiesten en circustacts.

Het feestbier 'Schalkse 10' zal uiteraard prominent aanwezig zijn.

Jan Michielsen stak de handen uit de mouwen om het zware 

vrachtverkeer uit onze dorpskernen te weren.




