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Mien Van Olmen

We spraken met onze schepen 
Mien over wat haar plannen zijn 
voor de komende jaren. Mien 
heeft een duidelijke en door-
dachte visie over hoe we let-
terlijk moeten bouwen aan die 
toekomst.

Lees het hele interview op 
 pagina 4.

Wij bouwen aan uw toekomst
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INTERVIEW

Mien Van Olmen over 
de uitdagingen van 
haar taak als schepen

- Mien, je hebt heel wat verantwoordelijk-
heden als ervaren schepen. Dit lijkt ons 
een hele uitdaging. 

Mien: Het samenleven in onze stad in 
goede banen leiden, is inderdaad een 
uitdaging. We moeten er voor zorgen dat 
mensen graag in Herentals, Noorderwijk 
en Morkhoven wonen. Hiervoor moeten 
we in de eerste plaats inzetten op een meer 
propere, beter onderhouden en veiligere 
stad. Hierin zullen we de komende jaren 
sterk investeren. We moeten ook zorgen 
dat er voldoende plaats is om aangenaam 
te wonen, te werken, te winkelen en te 
ontspannen. Gezinnen en ondernemers 
moeten zich welkom voelen zodat ze niet 
elders een plek gaan zoeken. We moe-
ten hierbij onze open ruimte en groene 
troeven koesteren. Groen in de stad maakt 
mensen immers gezonder, doet deugd, be-
vordert sociale contacten, lokt toeristen en 
investeerders. Groeien zonder in te boeten 
op kwaliteit is de boodschap.

- Hoe ga je die kwaliteit kunnen garan-
deren? We zien maar al te vaak oudere 
verlaten sites verloederen. 

Mien: Oude verloederde sites als de omge-
ving van de gassite van Eandis in de Boe-
renkrijglaan en het hoekgebouw aan de Er-
nest Claesstraat zullen omgevormd worden 
tot aantrekkelijke en kwalitatieve woon-
projecten. We zullen ons ook maximaal 
inspannen om eigenaars van leegstaande 
en vaak vervallen gebouwen en wonin-
gen aan te porren om deze panden op de 

woonmarkt te brengen. Verder zullen we 
erover waken dat nog vrijliggende gronden 
kwalitatief  verkaveld zullen worden. Zo 
zullen er nieuwe, aangename woonwij-
ken gebouwd worden in onze stad. Op 
redelijke termijn verwachten we nieuwe 
woonprojecten tussen Doornestraat en 
Schransstraat in Morkhoven, aan de Rog-
gestraat in Noorderwijk en aan Koulaak 
en Kapellenblok in Herentals. We streven 
tenslotte naar een optimale en duurzame 
mix van woonvormen: betaalbaar en aan-
trekkelijk voor iedereen. Hiervoor werken 
we goed samen met projectontwikkelaars 
en de 3 sociale huisvestingsmaatschappijen 
die in onze stad actief  zijn. 

- Groeien betekent ook dat je moet werken 
aan de werkgelegenheid in eigen stad en 
dat je het vrijetijdsleven ten volle moet 
ondersteunen. Ga je hier tegelijk werk van 
maken ?

Mien: Onze bestaande bedrijventer-
reinen moeten efficiënter en beter benut 
worden. Maar we voorzien ook uitbrei-
dingsmogelijkheden achter de Geelseweg 
en Dikberd. Groeikansen voor onze 
land- en tuinbouw zullen we veilig stellen. 
We reserveren ruimte voor jeugdlokalen 
en speelmogelijkheden aan Greesstraat en 
Wijngaard/Kapittelbossen. We bouwen 
tevens een sporthal in Noorderwijk en 
voorzien ruimte voor recreatie in het dorp 
van Morkhoven. Het stadspark zullen we 
grondig vernieuwen. Een andere moei-
lijke opgave is uiteraard de vernieuwing 
en groei harmonisch en respectvol laten 

samengaan met het bestaande waardevolle 
patrimonium. We moeten bovendien ons 
eigen onroerend erfgoed behouden voor 
de toekomst. Zo zullen we met subsidies 
de schuur bij de pastorie in Noorderwijk 
en de zolder van de Lakenhal restaureren 
en werken we verder aan de herwaardering 
van ons Begijnhof. 

- Heel wat uitdagingen voor de boeg! 

Mien: Inderdaad. Als schepen, provincie-
raadslid en medebestuurder van IOK, re-
gionaal Landschap Kleine en Grote Nete, 
Vlaamse Landmaatschappij en Kleine 
Landeigendom Zuiderkempen, zal ik er al-
les aan doen om mee Herentals uit te bou-
wen tot een nog aangenamere en warme 
stad. Ik werk zeer graag voor Herentals.

Mien Van Olmen is schepen van Ruimtelijke 
Ordening, Milieu en groenvoorzieningen, 
Monumenten en landschappen, Landbouw en 
plattelandsontwikkeling. Op één van de eerste 
natte herfstdagen vroegen we haar hoe ze die 
taak in de praktijk wil brengen.

Peter Van  Grieken over 
de bouw maatschappij 
 Kleine Land eigendom 
Zuiderkempen
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Roald  Deckers 
werkt aan 
betaal baar 
wonen in 
Noorderwijk en 
Morkhoven
Roald vertegenwoordigt onze 
stad in de raad van bestuur 
van de Geelse Huisvesting. 
Die streeft er naar om een 
kwalitatief aanbod te realiseren 
van betaalbare huur-woon-
gelegenheden en dit in een 
leefbare woonomgeving. 

De sociale bouwmaatschappij Eigen Haard heeft de komende jaren 
nog heel wat sociale woonprojecten in de pijplijn zitten. Eén ervan, 
het project St.-Waldetrudisstraat 97, werd onlangs voltooid en de 
11 mooie één- of twee slaapkamerappartementen en bijhorende 
garages werden toegewezen aan de eerstvolgende kandidaten. 

De Geelse Huisvesting is al actief  in 
Morkhoven sinds 1959 en in Noorder-
wijk sinds 1961. Momenteel beschikken 
ze over een 200-tal woongelegenhe-
den. Dagelijks wordt er gewerkt aan 
een kwaliteitsvolle dienstverlening, 
waarbij alle klanten kunnen rekenen 
op een correcte en klantvriendelijke 
 benadering.

Het totale patrimonium van de Geelse 
Huisvesting bestaat op dit ogenblik 
uit ruim 1 800 verhuurbare woonge-
legenheden verspreid over 8 gemeen-
ten. Vanaf  dit jaar wordt er niet alleen 
verhuurd, maar wordt er ook werk 
gemaakt van een nieuw project: het 
aanbieden van sociale koopwoningen 
en koopkavels.

Nieuw bouwproject  
Eigen Haard voltooid

De sleutels werden op 15 juni aan 
de nieuwe huurders overhandigd 
zodat ondertussen allen hun intrek 
 konden  nemen. 

Om de nieuwe bewoners ‘welkom’ te 
heten werd een eerste bewonersverga-
dering georganiseerd zodat ze konden 

kennismaken met elkaar. In het kort 
werden de belangrijkste aandachts-
punten, specifiek voor dit project, 
 overlopen. 

Binnen het totale patrimonium verhuurt 
Eigen Haard nu meer dan 280 apparte-
menten, waar het aangenaam wonen is! 

Schepen Ingrid Ryken, bestuurslid NV Eigen Haard, in gesprek met een nieuwe bewoonster.

Peter Van  Grieken over 
de bouw maatschappij 
 Kleine Land eigendom 
Zuiderkempen

De bouwmaatschappij “Kleine Landeigendom Zuiderkempen” is 
sedert 1950 actief met de bouw en verkoop van woningen in onze 
regio. Tot en met 2012 werden er in Herentals, Noorderwijk en 
Morkhoven 835 woningen of appartementen gebouwd en ver-
kocht. Wij zijn daarmee van alle 11 aangesloten gemeenten, de 
gemeente met het hoogste aantal. 

De maatschappij beschikte eind 2012 
nog over ongeveer 5 hectare aan 
gronden in Herentals. Hierin zijn de 
speelpleinen in de bestaande wijken 
wel meegeteld. 

Om de verkoopsprijs betaalbaar te 
houden en om spaarzaam om te gaan 
met de beschikbare grond worden de 
woningen gegroepeerd gebouwd met 

kleine tuinen, maar meer gemeen-
schappelijk domein. Of  er wordt 
gekozen voor appartementsbouw. 

Dat er nog nood is aan deze wonin-
gen/appartementen bewijst het feit 
dat er nog meer dan 200 inschrijvingen 
zijn voor toekomstige projecten in 
Herentals.
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Het gaat vooruit! (eindelijk) Vrijdagse markt: 
tevreden hande-
laars en bezoekersDe bouw van het nieuwe Woon-en Zorgcentrum St.-Anna is volop 

aan de gang. Wie langs de Vorselaarsebaan passeert kan er niet 
naast kijken. Twee grote bouwkranen trekken van ver de aandacht.

Na de ingreep van onze 
schepen van Markten, Jan 
 Michielsen, bloeit de vrijdagse 
markt als nooit tevoren. 

Het huidige rusthuis Sint-Anna heeft 90 
woongelegenheden, het nieuwe zal er 120 
tellen. De vergrijzing neemt steeds toe 
en dus is deze capaciteitsuitbreiding erg 
welkom. Wij zijn natuurlijk erg blij want aan 
dit dossier is door personeel en beleidsver-
antwoordelijken zeer hard gewerkt. 

Het nieuwe woonzorgcentrum zal aange-
namer en efficiënter zijn voor bewoners en 
personeel. 
Zo wordt er op elke afdeling een leef- en 
eetruimte voorzien. Ook voor kiné en ergo 
wordt er op de afdeling plaats gemaakt. De 
lange verplaatsingen naar 1 gemeenschap-
pelijke eetzaal zullen dan verleden tijd zijn.

Het huidige gebouw zal blijven bestaan 
maar krijgt een nieuwe bestemming. Een 
deel wordt opslagruimte, een vleugel zal 
omgevormd worden tot dagverzorgings-
centrum voor 15 ouderen, er komt een 

sociaal restaurant en een antennepunt van 
het dienstencentrum. Ook de VZW Den 
Brand krijgt enkele lokalen ter beschikking. 
Op de eerste verdieping van het nieuwe 
woonzorgcentrum worden ook 38 service-
flats (of  assistentiewoningen) gebouwd. 
Sommige flats zullen 1 slaapkamer hebben, 
andere 2 slaapkamers. 

Wie zal er in kunnen wonen? Wie zal een 
woonrecht kunnen kopen? Wie zal kunnen 
huren? Dat zullen we toelichten in enkele 
infosessies die het OCMW in het voorjaar 
van 2014 zal organiseren in het Schaliken. 

Als alles loopt zoals gepland dan zullen de 
bewoners al begin 2015 kunnen verhuizen 
naar hun nieuwe kamers. Een ambitieus 
project en dit in tijden van weinig financiële 
middelen: het is voor het OCMW-bestuur 
een hele uitdaging om deze mooie en uiterst 
belangrijke bouwwerken te realiseren. 

Het Herentalse marktcomité, de 
handelaars en bezoekers zijn uiter-
mate tevreden met de reorganisatie die 
begin juli werd ingevoerd. Of  zoals 
een marktkramer zei: ‘we zien nu op 
één dag meer volk dan vroeger op een 
ganse maand’.

De herschikking op de Augustijnenlaan 
is duidelijk een schot in de roos. Bezoe-
kers zijn massaal teruggekomen naar dit 
gedeelte van de markt. Het is er terug 
gezellig flaneren (en soms letterlijk 
aanschuiven) tussen de mooi aaneenge-
sloten kramen. Een bijkomende troef  is 
dat je nu vlakbij de markt kan parkeren 
op de Augustijnenlaan in de richting 
van het station. Door het openstellen 
van de weg, is ook de mobiliteit verbe-
terd en kan je met een maximumsnel-
heid van 30 km per uur rijden tot aan 
het kruispunt met de Fraikinstraat.

Ben je zelf  nog niet op onze vernieuw-
de en aangename vrijdagmarkt geweest? 
De hoogste tijd dan om een bezoekje 
te brengen zodat je de gezelligheid aan 
den lijve kan ondervinden.

Schepen en OCMW-voorzitter Fons Michiels.

Wij volgen u, volgt u ons ook?

facebook.com/cdenvherentals twitter.com/CDenVHerentals

herentals.cdenv.be – cdenvherentalsblogt.be


