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Beste mensen van Groot Herentals,

We zitten er weeral mee: kasseien, kasseien, kasseien…

Als voorzitter van CD&V en rasechte stadsgenoot voel 
ik twee dingen: ergernis omwille van de overlast, op-
luchting omdat het einde van de tunnel in zicht is.

Alhoewel CD&V niet verantwoordelijk is voor dit 
schijnbaar eindeloos verhaal, hebben een groep men-
sen uit onze partij constructief gezocht (en gevonden) 
naar maatregelen om het verkeer in het centrum vei-
liger te maken.
Bij de heraanleg van de kasseien zullen, op voorstel 
van CD&V, een aantal voorrangswijzigingen en snel-
heidsremmende maatregelen worden ingevoerd.
Onze zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, 
schoolkinderen) zullen voortaan op een veiliger ma-
nier het centrum kunnen doorkruisen.

CD&V is geen partij van meelopers en jaknikkers. Wij 
staan er, wij zijn er voor iedereen. Onze mensen, voor 
en achter de schermen, kennen hun weg, in onze ge-
meente, op het OCMW, in Brussel, in de provincie.
Ze zijn er voor en tussen de mensen.

Ik, als voorzitter van CD&V, met mijn hart in 
Groot Herentals, sta borg voor mijn partij. Ze is 
sterk, open, vrouwvriendelijk en Vlaams-demo-
cratisch. 

Mia Snoeys-Hermans - Voorzitter CD&V Herentals 

Woord van
de voorzitter 



4

Diftartoelagen
aangepast

Diftar werkt weldegelijk in Herentals. We zijn sinds de invoering bewuster omge-
gaan met ons restafval, want hoe minder afval we produceren, hoe minder we 
immers betalen. De hoeveelheid restafval daalde van 82 kg per inwoner in 2007 
naar 57 kg in 2010. 

In bepaalde omstandigheden hebben gezinnen echter tijdelijk of zelfs permanent 
een verhoogd afvalverbruik. U heeft dan recht op een toelage om de verhoogde 
afvalkost te compenseren. CD&V stelde vast dat deze bedragen moesten bijge-
stuurd worden. Enerzijds ontvingen sommige gezinnen meer toelage dan wat 
hun eigen afval kostte, anderzijds was er onvoldoende tussenkomst voor mensen 
met medische problemen en gezinnen met jonge kinderen. Dit werd dan ook aan-
gepast en volgende toelagen worden jaarlijks maximaal uitgekeerd:
 Medische problemen: 5 euro -> 20 euro
 Elk kind onder de 3 jaar: 15 euro -> 25 euro
 Incontinentie: 75 euro
 Verhoogde tegemoetkoming RISIV, HVKZ of DOSZ: 10 euro

Mien Van Olmen, Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, 
landbouw en plattelandsontwikkeling

Gezinnen met kinderen kunnen hun afval ook verminderen door het gebruik van herbruikbare 
luiers. De stad Herentals geeft een subsidie voor de aankoop van deze luiers. Om de begininves-
tering te verminderen kunnen kersverse ouders bovendien een startpakket herbruikbare luiers 
verkiezen in plaats van de geboortepremie. 
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Het dorpshuis in Morkhoven nadert zijn voltooiing! De stellingen zijn verdwenen, 
het oude gemeentehuis heeft een metamorfose ondergaan en praalt naast het 
moderne nieuwe gedeelte.

Ludo Van den Broeck uit Morkhoven:
Eindelijk komt er licht aan het einde van de tunnel, vele verenigingen kijken met 
ongeduld uit naar de opening. Het kaarthuisje voldeed echt niet meer als verga-
derplaats, Morkhoven is op dat vlak te lang vergeten geweest! We zijn content dat 
ons oud gemeentehuis terug in zijn glorie is hersteld en niet langer meer staat te 
verkommeren op het dorpsplein. Hopelijk heeft het gebouw ook heel wat te bieden 
en kunnen we er naast vergaderen ook terecht voor allerhande activiteiten en dien-
sten! Pas dan kunnen we van een echt ‘dorpshuis’ spreken. 

Onze schepen Mien Van Olmen heeft zich in 2007 onmiddellijk achter dit project 
geschaard en met succes: aanslepende problemen werden opgelost, subsidies wer-
den gevonden, een bouwver-
gunning werd verkregen,… 
Eindelijk zal Herentals 
ook in Morkhoven een 
degelijke, eigentijdse ver-
gader- en ontmoetings-
plaats aan haar inwo-
ners aanbieden.
 
Op 8 mei, met Morkho-
ven Kermis, wordt het 
nieuwe dorpshuis offi-
cieel geopend. Iedereen 
is  welkom om eens een 
kijkje te komen nemen.

Mien Van Olmen, 
Schepen van ruimtelijke 

ordening, milieu en 
groenvoorzieningen, 

landbouw en plattelands-
ontwikkeling

Dorpshuis Morkhoven

Morkhoven benieuwd
naar nieuw dorpshuis
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Vrijetijdspas 

Enkele jaren geleden werd de vrijetijdspas ingevoerd om mensen met een laag 
inkomen toch de mogelijkheid te geven deel te kunnen nemen aan sport- , jeugd- 
en cultuuractiviteiten tegen een sterk verlaagd tarief.
Om nog meer mensen de kans te geven in aanmerking te komen voor de vrije-
tijdspas hebben we de voorwaarden versoepeld en kan iedereen die geniet van 
de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsuitkering (WIGW of 
Omnio) of een collectieve schuldenregeling heeft zo’n vrijetijdspas aanvragen op 
de sociale dienst van de stad.
Zin om naar de teken- of muziekacademie te gaan? De vrijetijdspas, die trouwens 
geldig is voor alle leden van het gezin,  geeft recht op een korting van maar liefst 
80% op het inschrijvingsgeld.
Want volgens CD&V heeft iedereen immers recht op leuke en interessante vrije 
tijd. 

Ingrid Ryken, schepen van cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages

uitgebreid
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Van 16 tot 18 maart waren 22 leerlingen van het Calscollege in Ijsselstein te gast 
bij evenveel leerlingen van Middenschool De Vesten voor de jaarlijkse scholen-
uitwisseling. De leerlingen en hun begeleiders waren heel enthousiast over deze 
driedaagse. In mei volgt het tegenbezoek in Ijsselstein. 
Schepen Ingrid Ryken werkt samen met de  jumelagecomités van Herentals en 
van de zustersteden en de dienst toerisme nog enkele initiatieven uit voor dit 
jaar. Drie Herentalse koren trekken op 14 mei naar een koorfestival in Iisselstein. 
Na de succesvolle tentoonstelling van Herentalse kunstenaars vorig jaar in Ijs-
selstein, tonen nu enkele kunstenaars uit onze zusterstad hun werk in Kasteel Le 
Paige. Er wordt ook gedacht aan een voetbaluitwisseling voor de jeugd en deel-
name aan de Ijsselsteinse marathon.
In juni zullen enkele Herentalse gezinnen weer een delegatie burgers uit de Fran-
se zusterstad Cosne- sur-Loire gastvrij ontvangen. De randonneurs  fietsen weer 
naar Cosne en terug.

Yvan Deville, partijraadslid

Scholenuitwisseling
Calscollege IJsselstein– 

Middenschool De Vesten Herentals

Jumelagecomités Ijsselstein & Herentals
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De heraanleg van het stadscentrum is volop aan de gang en zal vermoedelijk tegen 
eind oktober achter de rug zijn. We spraken hierover met CD&V gemeenteraadslid 
Peter Bellens

Peter, welke ingrepen gaan er op de hoofdas gebeuren?
Peter Bellens: Wanneer de werken gedaan zijn, wordt het verkeersreglement ingrij-
pend aangepast waardoor het verkeer vanuit de Nonnenstraat, de Kerkstraat en de 
fietsers vanuit de Koppelandstraat en de Lantaarnpadstraat voorrang krijgt t.o.v. wie 
zich op de as Bovenrij-Hofkwartier bevindt. 

Hoe zal dit zichtbaar gemaakt worden?
Peter Bellens: Een duidelijk herkenbaar groot voorrangsbord zal aangeven dat het 
verkeer uit de Nonnenstraat voorrang heeft. Op de Markt zullen stopborden en dikke 
witte stoplijnen aangeven dat alle verkeer op de Bovenrij en de Markt moet stoppen 
en voorrang verlenen aan de weggebruikers komende uit de dwarsstraten. Tevens zul-
len platte boorstenen met kleurverschil de voorrangsweg duidelijk zichtbaar maken.

Voorrang in het centrum 
wijzigt 
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Waarom heeft CD&V daar zo op aangedrongen? 
Peter Bellens: Het stadscentrum is zone 30. Daarmee wilden we vooral de zwakke 
weggebruiker beschermen tegenover het drukke auto- en busverkeer. We hebben ech-
ter vastgesteld dat sedert er opnieuw doorgaand verkeer op deze hoofdas mogelijk is, 
de weg eerder gebruikt wordt als een snelle verbindingsweg tussen het noorden en het 
zuiden van de stad dan wel voor bestemmingsverkeer. Wetende dat er vanaf septem-
ber honderden kinderen van en naar de nieuwe school “(W)onderwijs” zullen fietsen 
of stappen, moesten er maatregelen komen die hun veiligheid zouden verbeteren.

Hebben jullie hierover ook advies ingewonnen?
Peter Bellens: Uiteraard, zowel van politiediensten als van verkeersdeskundigen. 
We zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om dat doorgaand verkeer te ontraden 
en te verhinderen dat het centrum als sluipweg gebruikt wordt. Veel mogelijkheden 
hadden we echter niet.  Het zou kunnen  dat er ook nog zebrapaden nodig zijn maar 
dat zullen we bekijken bij de evaluatie van de nieuwe situatie.
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De Poederleesesteenweg verkeert al langer in slechte staat, dat weet iedereen die 
deze weg soms gebruikt. Voor fietsers is niet enkel de slechte staat van de weg 
een minpunt, ook de verkeersveiligheid laat hier te wensen over. Het fietspad is 
hier zo smal dat twee fietsers elkaar maar net kunnen passeren terwijl auto’s en 
vrachtwagens langs de ander kant voorbijrazen.

Jammer genoeg is de Poederleesesteenweg een weg van de Vlaamse Overheid 
en daarom niet in beheer van de stad. Toch proberen we als CD&V Herentals 
met opbouwende voorstellen en in samenwerking met de Vlaamse Overheid de 
verkeersveiligheid op en dus ook de leefbaarheid langs de Poederleesesteenweg te 
verhogen.

Momenteel plant de Vlaamse Overheid in 2012 een groot onderhoud (herstelling) 
aan de weg gepaard gaand met enkele kleinere ingrepen naar verkeersveiligheid toe.
Tegelijkertijd is er een studie lopende om langs de twee zijden van de weg fietspa-
den aan te leggen.

Als CD&V ijveren wij er natuurlijk voor om al deze werken (onderhoud, ingrepen 
naar verkeersveiligheid, fietspaden) in één keer uit te voeren om zo de hinder en 
overlast voor iedereen (gebruikers van de weg en bewoners langs de weg) tot een 
minimum te beperken!

Rutger Moons, partijraadslid

Poederleesesteenweg

Als geboren en getogen Herentalsenaar ligt het reilen en zeilen van alles wat binnen de ge-
meente gebeurt mij nauw aan het hart. Als jonge papa van twee kinderen ben ik speciaal 
begaan met verkeersveiligheid en alles wat hiermee samenhangt.
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Kunst
in het Algemeen Ziekenhuis 

Sint-Elisabeth Herentals
Sinds kort is in het ziekenhuis een bijzonder kunstwerk te bewonderen van het 
gerenommeerde Art & Language, een van de boegbeelden van de conceptuele 
kunst: Homes from Homes X. 
Een openbaar bestuur of publieke instelling die met bouwwerken zit, is decretaal 
verplicht een klein deel van zijn middelen voor de bouw en/of verbouwing te 
besteden aan de integratie van kunst in dat gebouw, om zo mee een kwalita-
tieve omgeving voor personeel en bezoekers te garanderen. Onder leiding van 
Bart Michiels ging een commissie bestaande uit een vertegenwoordiging van  de 
Vlaamse Bouwmeester, artsen, personeel, beheer en deskundigen op zoek naar 
een goed kunstwerk voor een niet-vanzelfsprekende ziekenhuisomgeving. 
Het Brits kunstenaarscollectief Art & Language kwam met een bijzonder werk 
voor de dag: een tableau waarin naamplaatjes en afbeeldingen van bomen naast 
elkaar geschikt staan. De naamplaatjes bevatten een hele reeks voornamen (na-
men van baby’s die de afgelopen jaren geboren werden in het ziekenhuis), en 
vragen dan hoe het met je gaat. Het werk wil elke voorbijganger aanspreken, 
prikkelen en uitnodigen om even stil te staan bij ideeën rond kennismaking, om-
gang met elkaar en met taal. En dat alles in een ziekenhuiscontext, waar een 
eenvoudige vraag als “Hoe gaat het met je?” een andere inhoud krijgt.

Bart Michiels, OCMW-raadslid
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Woon- en zorgcentrum
Minister Vandeurzen keurt plannen 

nieuw woonzorgcentrum goed! 
De kogel is eindelijk door de kerk want CD&V-minister Jo Vandeurzen heeft het licht 
op groen gezet om te starten met het bouwen van een nieuw woon-en zorgcentrum 
St.-Anna.
Peter Bellens : “De minister heeft de plannen van het OCMW voor het bouwen 
van 111 nieuwe rusthuiswoongelegenheden en 9 woongelegenheden voor kortver-
blijf goedgekeurd. Dit betekent dat het OCMW binnen de twee jaar met de werk-
zaamheden moet beginnen waardoor er een uitbreiding van 90 naar in totaal 120 
woongelegenheden mogelijk wordt. Kostprijs zal ongeveer € 19.200.000 bedragen 
waarvan ongeveer € 7.960.000 door de Vlaamse overheid gesubsidieerd wordt.”

Het OCMW zal wel nog moeten rekening houden met adviezen van de Vlaamse 
overheid m.b.t. de kostenbeheersing. CD&V is van oordeel dat alles in het werk 
moet worden gesteld om de dagprijs betaalbaar te houden. CD&V vraagt aan de 
OCMW-voorzitter Fons Michiels dan ook om verder werk te maken van een effici-
ente kostenbeheersing .
Gezien de steeds toenemende vergrijzing mag er voor CD&V nu geen tijd meer ver-
loren worden en moet er onmiddellijk begonnen worden met de werkzaamheden. 
Zowel bij de bewoners en hun familie als bij het personeel zijn er verwachtingen 
gewekt die nu moeten ingelost worden. 
Fons Michiels : Wij zijn natuurlijk erg blij met de goedkeuring door de minister 
want aan dit dossier is door personeel en beleidsverantwoordelijken zeer hard ge-
werkt. We maken nu bouwaanvraag en gunningsdossier klaar om een aannemer 
te kunnen selecteren en 
dan kunnen er ook al 
enkele voorbereiden-
de werken gebeuren. 
De echte bouwwerken 
moeten tijdens de eerste 
helft van 2012 van start 
kunnen gaan. Ook zul-
len er 38 serviceflats ge-
bouwd worden.
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Jo Vandeurzen

Op zaterdag 22 januari was de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van welzijn, 
volksgezondheid en gezin te gast in Herentals. 
 
Hij was vol lof voor het goede werk van onze mandatarissen en de vele werkers 
achter de schermen die erin geslaagd zijn tal van punten uit ons verkiezingspro-
gramma te realiseren. 
Hij benadrukte de specifieke eigenheid van het CD&V programma met zijn grote 
sociale betrokkenheid. Hij onderschreef dan ook ten volle het thema dat CD&V 
Herentals naar voren schoof: 

Mia Snoeys-Hermans - Voorzitter CD&V Herentals

“CD&V zet waarden in beweging”.

Jo Vandeurzen bezoekt Herentals

op bezoek
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Kort Nieuws:

CD&V Herentals nodigt op 11 oktober 2011 Supernanny 
Wendy Bosmans uit in het Paterzaaltje (Sint-Antonis – Ca-
pucijnenstraat 7). Om 20u komt ze een thema-avond geven 
rond opvoeden.

De bouwwerken van de Sociale 
Campus op de Lierseweg zijn 
ondertussen volop aan de gang. 
Dit project is een samenwerking 

tussen Kringwinkel en OCMW en we verwachten dat 
einde januari 2012 de werken zullen voltooid zijn.
In het openingsweekend organiseren we een brui-
send geheel van diverse activiteiten en workshops on-
der de werktitel “Samen Herentals”, een kruisbestuiving tussen cultuur en welzijn.

Cultuurcafé:
Wist je dat er een uitbater voor het horecagedeelte van cultuurcentrum ’t Schali-
ken gevonden is? In het nieuwe cultuurseizoen kan u een aangenaam vervolg 
aan uw avond breien met een hapje en een drankje.

CD&V Herentals nodigt u op 21 augustus 2011 uit op een Mosselfestijn in de 
Boskantine te Herentals. Meer gegevens vindt u later terug op onze website.

Vervotte: “De nieuwe spoorwissel in Herentals komt er 
zoals afgesproken”. De laatste dagen zijn twijfels ont-
staan over de timing van de plaatsing van een nieuwe 
spoorwissel in het station van Herentals. Deze bijkomen-
de wisselverbinding moet het mogelijk maken dat treinen 
die van Turnhout komen, spoor 1 in Herentals kunnen 
bereiken. Dit zorgt voor een sterke uitbreiding van de ex-
ploitatiemogelijkheden in het station van Herentals, en 

biedt een deel van het antwoord op de Kempense spoorproblemen.

Toen minister Vervotte over een mogelijke vertraging vernam, heeft zij onmid-
dellijk contact opgenomen met de bevoegde diensten van Infrabel. Deze hebben 
haar bevestigd dat de oorspronkelijke timing behouden blijft. De start van de 
werken is gepland in juni, de indienstname van de wissel zal volgen tegen het 
jaareinde. De minister zal hierop blijven toezien.
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Schepen van cultuur, bibliotheek, 
kunstonderwijs, archief, toerisme 

en jumelages
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We zijn er altijd voor u geweest!

Vandaag staan we nog steeds paraat!

In de toekomst blijven we ervoor gaan want:

H E R E N T A L S




