
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.

Mevr Voornaam

Naam

Straat

Postcode

Tel.

Gemeente

E-mail

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor 
het interne gebruik van de diverse diensten van CD&V. De wet van 
30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

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 - jan@snoeys.eu
www.herentals.cdenv.be

Volg ons op
www.facebook.com/cdvherentals

Nationale contactpersoon
tom@cdenv.be

Verantwoordelijke uitgever
Raf Terwingen
Wetstraat 89 - 1040 Brussel

cdvherentalscCDenVHerentals

Herentals
#dichtbijjouHuis-aan-huisblad voor de inwoners van Noorderwijk, Herentals en Morkhoven

Ruimte 

De afgelopen 2 jaar raakten we de 
controle over ons leven een beetje 
kwijt. De onzekerheid sloeg in  veel 
gezinnen toe. De angst voor de dag van 
morgen werd voor velen reëel. De 
rekeningen, de gezondheid, de stress 
van het samenleven,… het legde 
beslag op vele mensen. 

Maar tegelijkertijd leerden velen onder 
ons kennis maken met een vreemde 
rust. De gejaagdheid en drukte van elke 
dag maakt plaats voor ruimte. Het zijn 
twee lessen die we niet mogen vergeten.

Samen met jullie willen we de komende 
drie jaar verder werken aan een warme 
stad. Een stad waarin we de onzekerheid 
bij elkaar wegnemen en waar we elkaar 
in moeilijke tijden ondersteunen. Zo 
zorgen we onder andere met een 
OverKop-huis voor een plek waar 
jongeren die het wat moeilijk hebben tot 
rust kunnen komen, maken we verder 
werk van aangepaste ondersteuning 
voor mensen met financiële 
moeilijkheden en blijven we 
buurtzorgnetwerken verder uitbouwen.

We zorgen verder voor ruimte. Ruimte 
om te ontspannen, ruimte om te fietsen, 
ruimte voor beleving, ruimte voor 
groen, ruimte voor water en ruimte om 
te groeien.

Ruimte voor elkaar, dat wens ik u toe in 
2022.

Jan Snoeys
Voorzitter CD&V

Sint-Jobsstraat  
fietsstraat
De ingrijpende werken in de Sint-
Jobsstraat zijn afgerond. Het is 
meteen ook de eerste fietsstraat in 
onze stad, tussen de Augustijnenlaan 
en de Hellekensstraat. Auto's zijn er 
nog steeds welkom, maar moeten er 
voorrang verlenen aan de fietser. 
Bovendien is de snelheid er beperkt 
tot 30 km per uur. 

Er zullen nog heel wat maatregelen  
genomen worden om Herentals 
fietsvriendelijker te maken. We starten 
met de opmaak van het mobiliteits-
plan, waarbij uitgegaan wordt van een 
modal shift. Het zal een hele uitdaging 
worden om alle vervoersmiddelen een 
juiste plaats te geven in ons verkeer.

Rutger Moons
Voorzitter gemeenteraad

Een masterplan 
voor onze dorpen
"Hoe werken we aan sterke en 
samenhangde dorpskernen in 
Morkhoven en Noorderwijk?" Deze 
vraag kwam reeds aan bod op de 
website pakaan.herentals.be. Met 
heel wat ideeën als resultaat.

Annelies Asselberg: 'De opmaak van 
het masterplan gaat nu een nieuwe 
fase in. We onderzoeken hoe we 
ruimte voor  recreatie, groen, wonen, 
werken en zorg op de beste plek 
kunnen voorzien in onze dorps-
kernen. Het plan zal ook rekening 
moeten houden met de noden die 
naar boven komen tijdens de 
opmaak van het beleidsplan ruimte, 
dat onze stad recent  opstartte. Ook 
de input van de seniorenbevraging 
zal mee verwerkt worden.'

Participatie



Agenda

QUIZ 
Wereldtals

19 maart 2022
Inschrijven via mail aan 
info@herentals.cdenv.be 
Ploeg van max. 6 personen

Paterszaaltje Herentals

Binnenkort starten de werken aan de 
Lakenhal. De trouwzaal en de 
tentoonstellingsruimte krijgen een 
opknapbeurt. Op de zolder van dit 
eeuwenoud gebouw komt eindelijk 
een museum voor de Herentalse 
beelhouwer Fraikin. 

De indrukwekkende zolderverdieping 
zal hiermee opnieuw plaats bieden 
aan een groot deel van de Fraikin-
collectie, nadat die zo'n 35 jaar 
geleden grotendeels verhuisde naar 
veiliger oorden. 

Restauratie 
Lakenhal
Terug een volwaardig 
Fraikinmuseum

Jan Michielsen
Schepen cultuur

Een nieuwe 
markt en een 
weggeefkast
Uit een buurtanalyse bij senioren 
bleek dat er in Morkhoven een grote 
vraag is naar een wekelijkse markt. 

Het stadsbestuur ging meteen op 
zoek naar mogelijkheden om een 
wekelijkse markt in te richten. Heel 
wat marktkramers zijn bereid 
gevonden om deel te nemen aan 
deze nieuwe markt. Vanaf 3 maart 
ben je elke donderdag welkom op het 
dorpsplein van Morkhoven, telkens 
van 8u tot 12u30. 

Heb je de weggeefkast al ondekt? Je 
laat er je ongebruikte spullen achter  
en kan andere gratis meenemen. Een 
hartvermarmend initiatief.

Morkhoven

Studie kazerne 
brandweer
Ons brandweerkorps beschikt over 
een ruim, maar vooral versleten 
gebouw. Reeds geruime tijd werd 
gezocht naar de beste oplossing om 
onze brandweer te huisvesten. 
Gezien onze brandweerlieden in de 
ruime regio rond de huidige kazerne 
wonen, werd beslist om een nieuwe 
kazerne te bouwen op de bestaande 
plek. 

De studie die zal bepalen hoe de 
kazerne er zal uitzien en op de beste 
manier moet ingedeeld worden start 
zeer binnenkort. De kazerne zal 
volgens de huidige energienormen 
moeten worden gebouwd en zal 
compacter worden dan de huidige.

Mien Van Olmen
Burgemeester

Zorg

OverKop-huis in 
Herentals 
Onlangs werd bekend gemaakt 
dat onze stad financiële steun 
krijgt van minister Wouter Beke 
voor het opstarten van een 
OverKop-huis in onze stad. Dit zal 
het eerste initiatief van deze 
soort zijn in de ganse Kempen. 

Het waren de jongeren zelf die de 
term 'OverKop' bedacht hebben. 
Overkop gaan kan plezant zijn, 
maar je kan ook 'problemen in je 
kop' hebben. Op zulke cruciale 
momenten staan de experten van 
het huis voor hen klaar.

Schepen Bart Michiels: 'In een 
OverKop-huis kan je als jongere tot 
25 jaar gewoon binnen en buiten 
lopen en allerlei leuke activiteiten 
doen. Het is een veilige plek waar 
je ook een luisterend oor vindt en 
beroep kan doen op professionele 
therapeutische hulp, zonder een 
label opgeplakt te krijgen. Je kan 
chatten met Awel en je laten 
inspireren door filmpjes en 
verhalen. Als je zelf fijne filmpjes of 
teksten wil delen, dat kan ook. Wat 
jou helpt of raakt, helpt of raakt een 
ander misschien ook.' 

Momenteel zijn de medewerkers  
volop bezig om zich bekend te 
maken in de scholen in en rond 
Herentals. Zo  zijn onze jongeren 
zich er alvast van bewust dat ze 
met hun vragen ergens terecht 
kunnen.

Een nieuwe kerk, 
omringd door natuur
Onze stad zal over enige tijd over 
een unieke kerk beschikken. Recht 
tegenover kasteel Le Paige starten 
eind 2022 de werken. De betonnen 
constructie zal steunen op drie 
zuilen, waarvan één een kapel zal 
bevatten. Je kan er tot rust komen 
na bv. een wandeling in de 
omgeving van de Kleine Nete.

Schepen Patrik De Cat: 'De kerk moet 
ook ruimte bieden voor huwelijken, 
doopplechtigheden en uitvaarten, 
aangepast aan de noden van 
vandaag en morgen. Daarnaast zal 
het vooral een mooie stilte plek in 
onze stad worden waar iedereen 
welkom is.'

In 2021 heeft het SVK 15 nieuwe 
woningen toegevoegd aan het 
sociale woonaanbod. Daar zijn 6 bijna 
energieneutrale nieuwbouwappar-
tementen bij, mét zonnepanelen.

“We huren alsmaar meer woningen in 
met een heel goede EPC-score,” zegt 
SVK-Voorzitter Matthias Verhegge. 'De 
stijging van de energieprijzen die we nu 
meemaken, treft de kwetsbaarste 
huurders immers nog harder.' Ook 
oudere woningen pakt het SVK samen 
met huiseigenaren aan. Matthias: 'We 
zorgen voor een actueel EPC voor elke 
woning en helpen onze verhuurders op 
weg naar premies en belasting-
voordelen. Zo wordt een sociale inves-
tering een win-win voor iedereen.'

Extra energiezuinige huurwoningen 
voor het sociaal verhuurkantoor
Het SVK 'ISOM' huurt woningen in op de privémarkt en 
verhuurt deze door aan kwetsbare huurders.

Sociale woningen

Samenwerking 
met Neteland
Samen met de gemeenten uit het 
Neteland starten we een 
pilootproject om jeugdcriminaliteit 
aan te pakken. Hierbij zetten we 
sterk in op preventie en 
gerechtelijke opvolging. 

Elke jongere krijgt een individuele 
aanpak. Dat kan gaan over het 
helpen bij hun drugsproblematiek 
tot het begeleiden naar de juiste job,  
opleiding of gepaste hulpverlening. 
Als het toch opnieuw fout loopt, komt 
het gerecht snel in actie.
Burgemeester Mien Van Olmen licht 
toe: 'We willen kort op de bal spelen. 
Zo zorgen we er voor dat jongeren 
effectief snel worden opgevolgd en 
verhinderen we dat deze jongeren 
verder afglijden in crimineel gedrag.'

Aanpak criminaliteit


