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Inhoud

Beste mensen van Groot Herentals,

Woord van
de voorzitter 

Met veel plezier stel ik u onze eerste Herentals Direct na de voorbije verkiezingen 
voor.
Ik ben er bijzonder trots op dat CD&V Herentals de komende 6 jaar, op voet van 
volledige gelijkheid met onze coalitiepartner, opnieuw deelneemt aan het bestuur 
van onze stad.

De uitslag van de verkiezingen heeft ervoor gezorgd dat CD&V aantreedt met een 
vernieuwde sterke ploeg. Stuk voor stuk gedreven, jonge en competente mensen. 
Zij worden in deze Direct uitgebreid aan u voorgesteld.

Ik ben ervan overtuigd dat zij op de best mogelijke wijze het bestuursakkoord, dat 
we samen met onze coalitiepartner hebben uitgeschreven, zullen verdedigen. De 
inhoud van dit akkoord wordt in deze Direct toegelicht.

Dank aan alle mensen die het vertrouwen in CD&V bewaard hebben. En aan alle 
andere mensen van Groot-Herentals zullen we bewijzen dat we een partij zijn die 
betrouwbaar is en naar best vermogen haar beloftes waar maakt. 

Mia Snoeys-Hermans - Voorzitter CD&V Herentals
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Bestuursakkoord

CD&V heeft met coalitiepartner sp.a een omvangrijk bestuursakkoord samenge-
steld. Het akkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van beide partijen 
en mag, gezien de huidige budgettaire onzekere tijden, ambitieus genoemd wor-
den. Op de volgende bladzijden kan u enkele belangrijke onderdelen van dit plan 
ontdekken.

Zeer binnenkort start de uitbreiding en verbouwing van het Sint-Anna rusthuis 
en het nieuwe dienstencentrum. 

De stationsomgeving wordt grondig vernieuwd. In de eerste plaats gaat de aan-
dacht uit naar een verbeterde mobiliteit rondom deze regio. De ondertunneling 
van de sporen aan het station en de ovonde aan de ring krijgen prioriteit.

Verouderde gebouwen en almaar meer leerlingen vragen om nieuwe gebouwen 
voor de academie voor beeldende kunsten. Binnen enkele jaren willen we een 
nieuwe kunstencampus waar ook de muziekschool zijn plek zal krijgen.

Verscheidene jeugdvereni-
gingen hebben nood aan 
nieuwe lokalen. We bieden 
hen een grond aan waar-
op ze met eigen middelen 
nieuwe lokalen kunnen 
bouwen. 
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Bestuursakkoord

Het stadspark moet opnieuw een ontmoetingsplaats worden voor jong en oud. 
We investeren in een verfraaiing van dit park en het nabijgelegen Loopke. Dit 
maakt deel uit van een grotere visie rond het binnengebied dat in een latere fase 
vorm zal krijgen.

De Poederleeseweg krijgt binnenkort een structureel onderhoud. In een latere fase 
worden vrijliggende fietspaden aangelegd. De komende jaren worden nog heel 
wat wegen en fietspaden aangepakt. 

Ook het onderhoud van de voetpaden krijgt een verhoogde prioriteit.Het begijnhof moet toegankelijker worden. Rioleringswerken worden uitgevoerd 
en de wegen worden meer begaanbaar gemaakt. 
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Bestuursakkoord

Ook onze industrieterreinen verdienen alle aandacht. Zij zorgen voor werkge-
legenheid en inkomsten voor de stad. Dit kruispunt in de industriezone wordt 
heraangelegd.

We werken aan een betere doorstroming van het verkeer aan het kruispunt Ser-
vaas Daemsstraat-Ring. Hierbij hebben we ook aandacht voor de verkeersveilig-
heid en voeren we rioleringswerken uit. 

Fietspaden worden voorzien in de Molenstraat en Wiekevorstseweg. Het zwaar 
verkeer moet het centrum van Noorderwijk en Morkhoven uit. 
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Bestuursakkoord

Op de voorgaande bladzijden kan je enkele belangrijke delen van het bestuursak-
koord ontdekken. Het bestuursakkoord is echter veel te omvangrijk om alles in 
dit boekje te vermelden. Daarom sommen we hieronder nog enkele belangrijke 
onderdelen van dit plan op. Het volledige plan kan je integraal downloaden op 
onze website (www.herentals.cdenv.be/verkiezingsprogramma-2013-2018). 

•	 De	stad	stelt	een	ondernemerscoach	aan	die	onze	 
ondernemers zal ondersteunen en nieuwe zal aantrekken.

•	 We	onderzoeken	of	de	vrijdagmarkt	volledig	kan	 
verschuiven naar de grote markt. Dit zal de mobiliteit  
en de middenstand ten goede komen.

•	 Samen	met	de	sociale	huisvestingsmaatschappijen	bouwen	
we minstens 200 extra sociale woningen. 

•	 Op	de	terrein	van	kamp	A	bouwen	we	een	nieuwe	sport-
hal. Ook enkele nieuwe skate-terreinen worden voorzien.

•	 We	blijven	ons	inzetten	als	fair-trade	gemeente.

•	 We	zullen	de	stad	meer	promoten	als	woonstad	om	 
zo meer jonge gezinnen aan te trekken

•	 De	stad	wil	energiezuinig	vervoer	promoten.	Laadpunten	
voor elektrische fietsen zullen worden voorzien. Ook onze 
eigen stadsdiensten zullen meer en meer gebruik maken 
van elektrische wagens. 

•	 In	het	administratief	centrum	komt	een	aangepaste	 
ontvangstruimte. Zo kunnen we beter en efficiënter  
onze inwoners helpen. Ook het e-loket wordt uitgebreid.

Op 16 april organiseerde we een info-avond rond toegankelijkheid. Vele mensen 
kwamen luisteren naar wat de overheid de komende jaren wil verwezenlijken 
om mensen met een beperking vooral administratief te ontlasten. We luisterden 
eveneens naar het verhaal van Mark Van Assche, voorzitter van vzw Tolbo over 
wat een lokale overheid kan doen rond het thema. Het werd een leerrijke avond, 
waar ook onze partij de komende periode de nodige aandacht aan zal schenken. 

Toegankelijkheid
een opdracht voor iedereen
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Interview
Jan Michielsen

Onze partij heeft er sinds begin dit jaar een nieuwe schepen bij. Jan Michielsen is 
schepen van mobiliteit, middenstand en lokale economie, markten en foren. Op 
één van de eerste mooie lentedagen trakteerden we Jan op een gezellig terrasje en 
polsten we naar zijn plannen en ambities voor de komende jaren. 

Redactie: Jan, één van je voornaamste bevoegdheden is ongetwijfeld mobiliteit. Bij zowat 
alle partijen stond dit thema hoog op de prioriteitenlijst bij de verkiezingen. Hoe denk je 
dit aan te pakken ? 

Jan: Op het vlak van mobiliteit zetten we vooral in op doorstroming, bereikbaar-
heid en verkeersveiligheid. Er komen nieuwe voet- en fietspaden en we werken 
veilige schoolroutes uit. De schoolroute in het centrum, het kruispunt aan café 
Den Engel, zal extra worden beveiligd met zebrapaden. In de woonwijken voeren 
we de zone 30 verder in. We zullen dit ook evalueren en indien nodig flankerende 
maatregelen nemen om de zone 30 af te dwingen.

Redactie: Een goede doorstroming is inderdaad één van de voornaamste pijlers om tot 
een vlotte mobiliteit te komen. Heb je al concrete plannen ?

Jan: Met het Vlaamse gewest en de buurgemeenten overleggen we over aange-
paste routes voor zwaar verkeer. Zeker om het centrum van Morkhoven en Noor-
derwijk te ontlasten. Op dit moment nemen we deel aan 2 projecten, namelijk het 
Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en het Vlaamse Vrachtroutenetwerk. 
Hierdoor worden voorkeurroutes op autosnelwegen en hoofdwegen in Vlaande-
ren uitgetekend voor het vrachtvervoer. Wat betreft de doorstroming en bereik-
baarheid, hoop ik dat er vlug begonnen wordt met de uitvoering van het Mas-
terplan stationsomgeving en de ondertunneling van de overwegen, zodat ook 
het knooppunt aan Wellens wordt ontward. In de tweede helft van dit jaar zal de 
Poederleeseweg worden heraangelegd. Op het kruispunt met de Olympiadelaan 
zullen verkeerslichten komen zodat ook hier de veiligheid en doorstroming ver-
beteren. In een latere fase zullen er op de Poederleeseweg ook nieuwe fietspaden 
komen. In Noorderwijk onderzoeken we of we de doorstroming vanuit de Servaas 
Daemsstraat kunnen verbeteren en de Ring veiliger maken.

Redactie: Een ander hekel punt is het tekort aan parkeerplaatsen in het centrum. Ga je in 
afwachting van de ontwikkeling van het binnengebied al acties ondernemen ?

Jan: Wat betreft parkeren zal de stad initiatieven nemen om buurtparkeerterrei-
nen in te richten. De parking achter het Hof wordt gefatsoeneerd en hier komen 
44 parkeerplaatsen bij. Het systeem van de blauwe zones en parkeerkaarten zal 
eveneens worden geëvalueerd. 

Redactie: Ook voor de lokale economie ben je verantwoordelijk. Dit lijkt ons geen evi-
dente verantwoordelijkheid in deze crisistijden. Hoe kan onze stad onze ondernemers ten 
volle ondersteunen in deze moeilijke tijden ?

Jan: De stad zal een ondernemerscoach aanstellen die het aanspreekpunt voor 
elke ondernemer moet zijn en de werking van de middenstandsraad en indus-
trieraad Herentals versterkt. Samen met deze coach gaan we actief op zoek naar 
ondernemers die in Herentals willen investeren en we zullen hen hierin begelei-
den. Bedrijventerreinen zullen verder ontwikkeld worden en ondernemers moeten 
zich welkom voelen in onze stad. Tussen de diensten Cultuur, Toerisme en Mid-
denstand zal nauwer worden samengewerkt. Deze samenwerking heb je begin 
april al kunnen merken: Shopinthals en het Spel van de Roetaert gaan nu samen 
door. Hierdoor versterken we beide organisaties. Ook de horeca wordt opgeno-
men in de middenstandsraad. De markt- en kermiscomités zullen ook onze volle 
ondersteuning krijgen. In eerste 
instantie zullen we, door een re-
organisatie, ervoor zorgen dat de 
vrijdagmarkt terug een aange-
name markt wordt. We onderzoe-
ken of de Zandstraat, van april tot 
september, ook tijdens de vrijdag-
se markt een Winkelwandelstraat 
kan worden. Voor alle domeinen, 
vinden we dat er een goede com-
municatie en overleg met alle be-
trokkenen moet zijn.

Redactie: Alvast bedankt Jan om ons 
wat inzage te geven in je plannen. 
We wensen je alle succes toe in de 
uitwerking ervan.
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Schepencollege - partijbestuur

In het schepencollege heeft CD&V 4 schepenen. U ziet van links naar rechts  
Ingrid Ryken (schepen van cultuur), Fons Michiels (OCMW-voorzitter en schepen 
van sociale zaken), Jan Michielsen (schepen van mobiliteit en middenstand) en 
Mien Van Olmen (schepen van ruimtelijke ordening).

Onze raadsleden in de gemeenteraad: boven vlnr Patrick Caers, Fons Michiels, 
Ludo Van den Broeck, Patrik De Cat, Jan Michielsen, Mien Van Olmen 
onder vlnr: Bart Michiels, Ingrid Ryken en Rutger Moons

Onze raadsleden in de OCMW-raad: vlnr Fons Michiels, Charlotte Auwers,  
Marleen Diels

Traditioneel wordt na de gemeenteraadsverkiezingen het bestuur van onze partij 
verkozen. Op deze foto ziet u enkele  van onze bestuursmensen.

Gemeente- en OCMW-raad
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Blog met ons mee

Heet van de naald en steeds actueel, de CD&V blog
www.cdenvherentalsblogt.be

www.herentals.cdenv.be


