
Jouw lidmaatschap start hier. 
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik ontvang graag de infobrochure van CD&V

Dhr

Stuur deze info terug naar: CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel  
of naar info@cdenv.be of bel naar 02/238 38 11.
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De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor 
het interne gebruik van de diverse diensten van CD&V. De wet van 
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet 
toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan.

VOLG ONS
@CDENV

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

Lokale contactpersoon
Jan Snoeys
info@herentals.cdenv.be
www.herentals.cdenv.be

Volg ons op
www.facebook.com/cdenvherentals

Nationale contactpersoon
tom@cdenv.be

Verantwoordelijke uitgever
Jan Snoeys
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Laat je vaccineren 

Vaccineren is belangrijk voor je 
gezondheid en die van de anderen. Het 
is de simpelste, snelste en veiligste 
manier om ons allemaal te beschermen 
en om de strijd tegen corona te winnen.

• Vaccinatie houdt je gezond

• Vaccinatie redt levens

• Vaccinatie beschermt je geliefden

• Vaccinatie bespaart je tijd en geld

• Vaccinatie geeft je gemoedsrust

• Vaccinatie beschermt onze 
volgende    generaties

• Vaccinatie werkt alleen als 
voldoende mensen zich laten 
vaccineren

• Vaccins zijn veilig en zeer effectief

• Vaccins zijn gratis

In onze stad gingen de vaccinaties tegen 
corona op 12 januari van start. Eerst in 
onze woonzorgcentra, vervolgens de 
zorgverleners in de frontlinie. Op korte 
tijd werd op het militair domein in 
Grobbendonk een vaccinatiecentrum 
opgericht. Ongelooflijk veel vrijwilligers 
hebben zich ondertussen al aangemeld 
om een handje te helpen, super! Ons 
laten vaccineren is de beste garantie dat 
het normale sociale leven opnieuw kan 
opstarten. Kunnen we op u rekenen?

Mien Van Olmen
uw Burgemeester

JONGCD&V Herentals wil hierin 
verandering brengen.

Dit jaar realiseerden we een aantal 
leuke zaken. We gaven maar liefst 114 
bomen aan het 1.001 bomenproject 
van de Stad en IOK. Die gaan we 
eigenhandig planten. 

Tijdens de blokperiode konden ook de 
studenten op onze steun rekenen. We 
zorgden ervoor dat in Herentals en 
Noorderwijk studieplekken werden 
opgestart. Studenten konden zo samen 
coronaproof studeren. 

Tenslotte schonken we aan alle 
kinderen van onze partijleden een 
‘gelukszak’. Met deze goodiebag 
konden ze toch genieten van het 
nieuwe jaar. 

Laat van je horen en zorg dat onze 
jongeren een stem krijgen in het 
beleid van onze stad. 

Ook jij kan aansluiten bij het 
jongerenteam. Stuur een mail naar  
jongcdvherentals@hotmail.com. 
Polien zal je met alle plezier aan het 
team voorstellen.

Meegaan met de tijd  
Laat je leiden door onze jongeren

Wijze woorden! Jammer genoeg worden ze 
niet altijd toegepast.

Polien Willems
Jongerenvoorzitter

Jongeren



De bib van morgen

De komende jaren zal onze 
bibliotheek een transitie 
ondergaan. We willen er een echte 
socio-culturele hub van maken. 
Niet enkel een plaats waar boeken 
kunnen worden ontleend, maar een 
echte ontmoetingsplaats met tal 
van socio-culturele activiteiten. 

Samen met een studiebureau, het 
beheersorgaan en de gebruikers, 
stippelen we een participatief 
traject uit om te bepalen hoe onze 
bib van morgen er moet uit zien. 
Extra middelen werden daarvoor in 
het budget ingeschreven.  

Jan Michielsen, schepen cultuur

Onze partij is enorm getroffen 
door het plotse overlijden van 
Peter Bellens, onze schepen 
van Sociale Zaken, Zorg en 
Welzijn. Om Peters vuur 
brandend te houden besliste 
onze partijraad in januari om 
Bart Michiels voor te dragen als 
zijn opvolger. Op 2 februari 
legde hij de eed af als nieuwe 
schepen. We stellen hem graag 
voor in dit interview.

Bart, kan je even vertellen wie je bent?

Ik ben 44 jaar, getrouwd met Griet en 
papa van Dis (10) en Cel (6). Ik ben 
geboren en getogen in Herentals. We 
wonen nu zo’n 6 jaar in de 
Bolwerkstraat, die ik de gezelligste 
straat van Herentals vind. Maar ik ben 
bevooroordeeld, natuurlijk.

De meeste mensen linken me met 
cultuur. Ik heb gezongen en 
gemusiceerd, toneel gespeeld en 
geregisseerd. Ook professioneel ben ik 
een lange tijd in culturele organisaties 
aan de slag geweest, tot in 2016. Toen 
vond ik een job in hartje Herentals bij 
vzw TWERK: een fantastisch sociaal-
economieproject waar we met mensen 
met autisme fairtrade chocolade 
maken.

Ik ben nu zo’n 20 jaar politiek actief. In 
2004 werd ik OCMW-raadslid, en vanaf 
2013 gemeenteraadslid. In deze 
nieuwe legislatuur werd ik dan 
voorzitter van de gemeenteraad.  

Hoe voel je je nu je Peter zal opvolgen?

Heel dubbel. Het zal niet simpel zijn om 
zijn zware verantwoordelijkheden over 
te nemen, maar ik zal mijn uiterste best 
doen om zijn nagedachtenis te eren. En 
uiteraard ben ik heel vereerd dat CD&V 
me dit mandaat geeft.

We noemden Peter onze “schepen van 
hartelijke zaken”. Dat is natuurlijk een 
omschrijving waar je van kan dromen. 
Maar tegelijk moet dat ook mijn 
ambitie zijn. Met die bevoegdheden 
heb je direct impact op het leven van 
heel veel mensen.

Het helemaal hetzelfde doen als Peter 
is onmogelijk. Maar ik wil me wel met 
evenveel passie smijten in de job en het 
warme sociale beleid waar Herentals al 
jaren voor bekend staat verderzetten 
en uitbouwen. 

Wat zijn je grootste uitdagingen?

De coronacrisis heeft een heel grote 
impact op onze samenleving, en zeker 
op mensen die het sowieso al niet 
makkelijk hadden. Tegelijk zien we 
bijzonder veel engagement van alle 
mensen in de zorg, van mantelzorgers 
en buurtvrijwilligers. Ik zou heel graag 
al die mensen extra waarderen en 
ondersteunen, en verder werk maken 
van de Zorgstad Herentals waar Peter 
heel veel plannen voor had.

Daarbij wil ik ook speciale aandacht 
voor mentaal welzijn. Corona zorgt er 
mee voor dat steeds meer mensen te 
kampen hebben met psychologische 
problemen. Ook bij jongeren is dat het 
geval, en ik vind dat we zeker voor die 
vaak vergeten groep van 13-tot 25-
jarigen een tandje moeten bijsteken.

Bart Michiels, nieuwe schepen voor 
sociale zaken, zorg en welzijn
over Peters erfenis en de uitdagingen die hem te wachten staan

Bart Michiels
Schepen sociale zaken

Sociaal beleid

Ludo Van den Broeck, 
onze nieuwe fractieleider

Met de kennis van vorige legislatuur 
op zak, wil Ludo zich laten gelden als 
stem van Morkhoven. Hij werkt 
graag als brug- en aanspreekfiguur 
en wil eeen klankbord zijn voor onze 
kleinste deelgemeente. Zorgzaam, 
verbindend werken en altijd op zoek 
gaan naar een consensus zijn dan 
ook zijn stokpaardjes. 

Ludo: "Als fractieleider wil ik onze 
partij een stem vanuit de mensen 
geven in de gemeenteraad. Ik ben 
graag een aanspreekpunt voor 
iedereen. Iedereen moet, kan en zal 
gehoord worden. Ik ben ervan 
overtuigd dat we op deze manier ver 
kunnen komen. "

Herentals 
crosst
ook in 2021

Schepen Patrik De Cat mocht in 
2020 voor het eerst een cross 
verwelkomen in onze stad. 
Ook in 2021 supporteren we 
voor onze lokale kampioenen, 
hopelijk dan mét publiek.

Sport

Rutger is geboren en getogen in 
Herentals en ziet onze stad dan ook 
een beetje als zijn stad. Rutger: "Van 
waar ik woon fiets ik op 10 minuten 
tijd naar het Zondags Marktje. In die 
tijd ben ik door de bossen van 
Kruisberg, via de vistrap en de 
Netevallei gereden. Geen enkele stad 
heeft zulke troeven in handen.

Iedereen zal beamen dat ons Herentals 
in beweging is: we bekijken o.a. wat we 
met de ijspiste gaan doen en plannen 
op Proostenbos de aanplanting van 
een mooi stadsbos. Dit zijn maar 
enkele dingen die de gemeenteraad op 

2 februari beslist heeft. En ah ja, toen 
is er ook beslist dat Rutger voorzitter 
van de Gemeenteraad en Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn mag worden. 

Rutger: "Werkelijk een hele eer! Zo kan 
ik er nog meer voor zorgen dat ons 
Herentals nóg mooier wordt dan het 
nu al is. Ik nodig iedereen trouwens uit 
een digitale gemeenteraad of 
commissie te volgen. De link hiervan is 
te vinden op de website van Herentals. 
Ons Herentals. "

Rutger Moons nieuwe raadsvoorzitter 

Een brugfiguur die de gemeenteraad in goede 
banen moet leiden 

Rutger Moons
Voorzitter gemeenteraad

Gemeenteraad


