
Mensen worden pas echt gelukkig in een 
omgeving waar ze zich thuis voelen. 

CD&V zet dan ook in op mooie lokale 
projecten in elke gemeente, ook bij ons. 
Soms is de investering te groot om het 
enkel met eigen middelen te realiseren. 
Daarvoor rekenen we op een samenwer-
king met de hogere overheden. 

In dit krantje kan je enkele voorbeelden 
vinden hoe onze CD&V-schepenen voor 

hun projecten samenwerken met deze ho-
gere overheden. Zulke projecten komen 
tot stand dankzij de samenwerking met 
het Vlaamse, Belgische, ja zelfs op het Eu-
ropese niveau. Zonder die samenwerking 
zou onze gemeente er niet zo fraai uitzien.

Denk daar aan als u een weloverwogen 
stem wil uitbrengen op 25 mei. Een stem 
voor CD&V is het verschil maken in uw 
buurt.

Als Herentalse afdeling willen we graag 

onze steun uitspreken voor enkele promi-
nente kandidaten op de verkiezingslijsten. 
Kris Peeters en Servais Verherstraeten 
zijn onze rots in de branding als lijsttrek-
kers. Ward Kennes is burgemeester van 
Kasterlee en verdedigt  met veel passie de 
Kempense belangen in het Vlaamse par-
lement. Griet Van Olmen is niet enkel de 
zus van schepen Mien Van Olmen, maar is 
ook schepen in Nijlen en heeft haar roots 
in Herentals. 
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Voor het houden van een cultuurbeleid 
krijgt onze stad van Vlaanderen 30.000 euro 
subsidies, dat ondanks alle besparingen. 

Het nieuwe cultuurdecreet van Joke Schau-
vliege dat in 2012 van kracht werd, focust 
vooral op een duurzaam lokaal cultuurbe-
leid waarbij de gemeenten meer vrijheid 
krijgen om prioriteiten in hun beleid te leg-
gen. Schepen Ingrid Ryken heeft er voor 

gekozen om te focussen op het vergroten 
van het culturele aanbod in onze stad. 
De verdeling van de subsidies is enigszins 
veranderd en gebeurt nu via 3 categorieën:

1.de eigen werking van stad en cultuurcen-
trum
2.educatieve projecten i.s.m. met bv. bib en 
academies voor beeldende kunst, muziek 
woord en dans

3.onze eigen cultuurverenigingen
We hebben gekozen voor een gelijke verde-
ling tussen de 3 categorieën zodat voor elke 
categorie 10.000 euro voorbehouden wordt. 

De projecten voor de verenigingen worden 
door een jury toegekend en geregeld via een 
reglement dat je kan raadplegen op www.
cultuurraadherentals.be

Nieuw cultuurdecreet
Meer keuzevrijheid 
voor lokaal beleid

Schepen Jan Michielsen op de plek 
waar de extra parkeerplaatsen komen

Versterking handelscentrum
Extra parkeerplaatsen en heraanleg ‘t Loopke

Minister-president Kris Peeters heeft 
onlangs 70.000 euro subsidie toegekend 
aan onze stad voor het verder versterken van 
onze handelskern. Hiermee zullen 44 extra 
parkeerplaatsen worden aangelegd op het 
braakliggend terrein ‘t  Loopke. Ook voor de 
fietsers zullen hier parkeermogelijkheden 
voorzien worden.  ’t Loopke zelf zal worden 
heraangelegd, zodat dit een mooie, verlichte 
verbindingsweg wordt voor voetgangers en 
fietsers tussen de Belgiëlaan en de Zand-
straat.
Schepen Jan Michielsen benadrukt dat we 
een groot voordeel hebben tegenover heel 
wat andere steden. Onze stad blijft heel 
bereikbaar en je kan nog steeds heel dicht bij 
het centrum gratis parkeren. Bovendien wil-
len we dat het in ons handelscentrum aange-
naam vertoeven is, zowel voor de bewoners 
als voor de bezoekers van onze stad. 
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Werken nieuw 
dienstencentrum zijn gestart

Weldra zullen herstelwerken starten aan 
de Sint-Niklaaskerk in Morkhoven. Het dak 
van de kerk wordt aangepakt. De Vlaamse 
Overheid voorziet een subsidie van 114.000 
euro voor deze restauratiewerken (30%). 
Het stadsbestuur en de kerkfabriek inves-
teren het overige bedrag.

In de beschermde Sint-Waldetrudiskerk 
wordt momenteel een beveiligde schatka-
mer ingericht, zodat het eeuwenoude “zil-
vertoreke” van de kerk opnieuw in gebruik 
kan worden genomen. Voor deze werken 
voorzien de Vlaamse Overheid en het pro-
vinciebestuur 170.000 euro (80% van de 
geraamde kosten).
Het is van een ontzettend belang ons waar-
devol patrimonium met de nodige zorg te 

Waardevolle  
gebouwen 
Steun Vlaamse  
overheid is cruciaal

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

OCMW voorzitter Fons Michiels 
aan de Sancta Maria site

Schepen Mien Van Olmen aan de Sint-Niklaaskerk in Morkhoven

Begin april zijn de werken gestart aan de vroegere kinderkliniek 
Sancta Maria. Eigen Haard en het OCMW hebben de handen in 
mekaar geslagen om hier een mooi project van te maken dat een 
enorme meerwaarde zal betekenen voor onze stad.

Het OCMW renoveert het gelijkvloers en de kelderverdieping zodat 
het dienstencentrum van het Begijnhof naar deze nieuwe locatie 
kan verhuizen. De bereikbaarheid zal hierdoor sterk verhogen en 
het aanbod wordt daardoor nog beter en toegankelijker. De rest van 
het gebouw wordt door Eigen Haard omgevormd tot seniorenflats. 
Zo wordt het woonaanbod voor deze doelgroep in het centrum ver-
der uitgebreid.
De ontmanteling van het oude gebouw is reeds begonnen. Daarna 
volgt de openbare aanbesteding. De echte bouwwerken zullen star-
ten rond de jaarwisseling en de ingebruikname voorzien we eind 
2016-begin 2017.
Van de diensten van Minister Jo Van Deurzen (CD&V) kregen we 
voor de verbouwing van het Dienstencentrum  een subsidie van 
436.000 euro. Onze partij blijft zich overduidelijk inzetten voor het 
welzijn van iedere burger!

beheren. Financiële steun van de hogere overheid is hierbij echter onontbeerlijk. 
Het stadsbestuur rekent de komende jaren op stevige financiële engage-
menten voor de voortzetting van de binnen-restauratie van de Lakenhal, 
voor de restauratie van de zeer bouwvallige schuur aan de Sint Baafs pas-
torij in Noorderwijk en voor de onderhoudswerken aan de kerkgebouwen.
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STERKER VLAANDEREN, 
STERKER HERENTALS

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor uw 
fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale CD&V 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Voor het houden van een cultuurbeleid 
krijgt onze stad van het Vlaams Gewest 
30.000 euro subsidies, dat ondanks alle 
besparingen. 

Vlaams Minister Kris Peeters heeft onlangs 
70.000 euro subsidie toegekend aan onze 
stad voor het verder versterken van onze 
handelskern.

Van de diensten van Minister Jo Van Deur-
zen (CD&V) kregen we voor de verbouwing 
van het Dienstencentrum  een subsidie van 
436.000 euro.
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