
Trots, blij, opgelucht, het zijn maar enkele woorden die uitdrukken hoe we 
ons momenteel voelen bij het nieuws dat we mogen uitkijken naar de bouw 
van een nieuwe kunstencampus. De voorbije legislatuur werd het nog 
uitgesteld omwille van budgettaire redenen, maar nu is de knoop eindelijk 
doorgehakt en kunnen we binnen enkele jaren beginnen met de eigenlijke 
verbouwingswerken. 

HERENTALS.CDENV.BE

SAMEN ONDER ÉÉN DAK
Eindelijk, Herentals krijgt 
een volwaardige kunstencampus

Cultuurschepen Ingrid Ryken geeft je 
reeds enkele feiten en cijfers op blz. 4. 
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Kris Peeters was onze gast 
op nieuwjaarsreceptie



Kunst in
het centrum
Met een kunstencampus in hartje Heren-
tals trekken we dezelfde visie als met het 
cultuurcentrum door. Een blikvanger, een 
aantrekkingspool in het centrum dat voor 
heel wat bedrijvigheid en levendigheid 
zorgt, wat de economie van onze stad al-
leen maar ten goede kan komen. We willen 
gaan voor een open kunstencentrum waar 
kunstenaars van verschillende kunstdis-
ciplines elkaar kunnen beïnvloeden maar 
wat ook een bruisende ontmoetingsplaats 
voor cultuur- en kunstbeleving dient te 
worden.

Kunsten- 
decreet

In het nieuwe kunstendecreet van de 
Vlaamse Overheid wordt duidelijk 
aangedrongen op een samensmel-
ting van beide academies en is het 
aangewezen om tegen 2020 te fusi-
oneren tot één kunstencampus. Doel 
van deze beslissing is niet alleen be-
sparen op het administratieve luik 
(één secretariaat, 1 directeur, …) 
maar eveneens om alle disciplines on-
der één dak aan bod te laten komen 
zodat de lessen op elkaar kunnen 
worden afgestemd en er een synergie 
kan ontstaan tussen de verschillen-
de kunstvormen. Nog in het decreet 
staat dat er veel belang wordt ge-
hecht aan toonmomenten en er in die 
nieuwe kunstencampus een voorstel-
lingsruimte mee geïntegreerd dient te 
worden. Met het huidige plan kunnen 
we hieraan tegemoet komen terwijl 
het eerste plan hier pas op een veel 
langere termijn en tegen een hogere 
kostprijs in was geslaagd. 
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Eind januari vernam u allicht via de pers dat het 
stadsbestuur de oude Belgacom-gebouwen aan de 
Molenvest heeft gekocht. We geven u hierbij graag 
enkele feiten en cijfers.

Cultuurschepen Ingrid Ryken licht de 
plannen toe aan raadsleden Rutger Moons 
en Ludo Van den Broeck   

INGRID RYKEN INVESTEERT 
IN KUNSTENCAMPUS

Historiek
Reeds vorige legislatuur had het stadsbestuur de intentie om een nieuwe huisvesting 
voor de academies te bouwen. Bedoeling was om de nieuwbouw in de Markgraven-
straat in 2 fasen te laten verlopen en enkel fase 1 op korte termijn te realiseren. Fase 
2 waarbij de muziekacademie naar dit gebouw zou verhuizen, zou pas op een veel 
later tijdstip plaats vinden. Om besparingsredenen werd toen beslist om het volledige 
project voor onbepaalde tijd uit te stellen. CD&V heeft bij de onderhandelingen voor 
het huidige bestuursakkoord de bouw van een volwaardige kunstencampus opnieuw 
op de agenda geplaatst. Vandaag kunnen we u met zekerheid ook bevestigen dat de 
campus er ook daadwerkelijk zal komen. Het stadsbestuur heeft immers de oude Bel-
gacom-gebouwen aan de Molenvest gekocht. 

Locatie
Vele locaties werden onderzocht op hun degelijkheid, grootte, kostprijs en mogelijk-
heden. Een architectenbureau heeft een grondige studie uitgevoerd en ons het nodige 
advies verleend. Het Belgacom-gebouw omvat 11 600 m², waarvan de kunstencam-
pus 7 000 m² zal gebruiken. De overige ruimtes zullen worden gebruikt door de po-
litiezone en VDAB. 
Deze bijzonder grote oppervlakte heeft bijna letterlijk geen hinderpalen wat ons in 
staat stelt om een eigen creatieve indeling en verdeling te maken. Het gebouw heeft 
ook heel veel lichtinval en aan de straatkant een mooi uitzicht op de bomen van de 
Molenvest. Bovendien blijkt de structuur van het gebouw in bijzonder goede staat te 
zijn. Proximus blijft het gebouw gebruiken tot einde 2018. We hebben dus nog ruim 
de tijd om de plannen concreter te maken opdat deze kunstencampus op een door-
dachte manier kan geïntegreerd worden in de omgeving.
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NATUURBELEVENIS IN HET NIEUWE BEGIJNHOFPARK

We beseffen het vaak niet maar 
onze stad heeft een zeer unieke, 
groene troef. Het waardevolle 
valleigebied van de Kleine 
Nete dringt echt door tot in ons 
historische centrum. In volle 
stadsontwikkeling, beseffen we 
meer dan ooit dat we deze troeven 
moeten koesteren. Groen in onze 
stad maakt ons allen immers 
gezonder, contenter, maakt onze 
stad aantrekkelijker, …

Onze stad is een samenwerkingsovereenkomst 
aangegaan met de provincie Antwerpen om 
met een telapparaat fietsers te tellen. Dit ap-
paraat wordt ons gratis aangeboden. Hiermee 
zullen we gedurende twee weken per jaar op 3 
specifieke locaties metingen doen en de reste-
rende weken op diverse andere plekken. 

Een half  jaar geleden kwam het stadsbe-
stuur in de mogelijkheid om een perceel 
grond langs de Augustijnenlaan te ver-
werven. Hierdoor kwam gans het gebied 
tussen de historische begijnhofwoningen, 
de Augustijnenlaan en de Begijnenvest in 
eigendom van een openbaar bestuur en 
wordt het mogelijk om dit gebied om te 
vormen tot een echt begijnhofpark.
Door het Regionaal Landschap Kleine 
en Grote Nete werden de bomen van 
de Begijnenvest gesnoeid en werd een 
gezondheidsrapport van de bomen op-
gemaakt. Een landschapsarchitect werd 

aangesteld samen met de andere grond-
eigenaars OCMW en Stichting Kempens 
Landschap vzw. Een participatietraject 
werd opgestart. Zowel onder de stralende 
najaarszon in november als met laarzen 
in de sneeuw tussen Kerst en Nieuwjaar, 
gingen vele geïnteresseerde inwoners 
mee op pad om te proeven van de site 
en om suggesties tot herwaardering mee 
te geven aan het stadbestuur en de ont-
werper.
Het resultaat zal mogen gezien worden: 
een plek waar rust overheerst in onze 
drukke stad, waar kinderen kunnen ra-

votten en kennismaken met de natuur, 
waar ieder kan genieten van de histori-
sche waarde van de Begijnenvest en het 
Begijnhofpark. Vrijwilligers zullen mee-
werken aan de uitbouw van een boom-
gaard en bessentuin en de Herentalse im-
kervereniging en de Sint-Sebastiaansgilde 
zullen er een plek hebben. 
Schepen Mien Van Olmen heeft er steeds 
voor gepleit dat het belevingselement een 
belangrijk aspect zou worden in het park. 
We zijn dan ook zeer blij dat het ook zo 
zal opgenomen worden in deze mooie 
plek in het hart van onze stad.

Deze gegevens worden gevoegd bij de 
permanente tellingen die de provincie 
zelf  doet en zullen tot waardevolle in-
formatie leiden waar het mobiliteits-
beleid op verder kan werken. In onze 

stad zullen we in samenwerking met de 
provincie de komende jaren fors blij-
ven inzetten op nieuwe fietspaden: de 
fietsostrade Herentals-Balen, Lierseweg, 
Geelseweg, Veldhoven, Servaas Dae-

msstraat, Wiekevorstseweg en Voortka-
pelseweg zijn alvast opgenomen in het 
programma. Ook de verlichting van de 
fietsostrade Herentals-Aarschot willen 
we realiseren.

Milieuschepen 
Mien Van Olmen 
overlegt met Tom 
Reyniers over de 
plannen aan het 

aan te leggen 
park.

Schepen Jan Michielsen en raadslid Rutger Moons: verkeersstromen 
meten is een belangrijke basis om beslissingen i.v.m. mobiliteit op te 
kunnen baseren, ook voor fietsers.

FIETSERS TELLEN DANKZIJ
PROVINCIE ANTWERPEN
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Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V-werking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet en 
ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:  
Mia Snoeys-Hermans
paul@snoeys.eu

Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel - www.cdenv.be 

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/doe-mee/ lid-worden

Volg ons op Facebook:  
www.facebook.com/cdenv

COLOFON

 WWW.CDENV.BE

VERKAVELING DRAEYBOMEN IN MORKHOVEN
Door het alsmaar toenemen van de 
bevolking is er meer en meer nood 
en vraag naar bijkomende woningen, 
ook in Morkhoven. Een leuke plek 
om te wonen is iets waar iedereen van 
droomt, dit liefst in de buurt van fa-
milie en vrienden. CD&V Herentals 
heeft voor de mensen uit de buurt van 
Morkhoven, Noorderwijk en Heren-
tals deze plaats kunnen realiseren in 

het gebied tussen de Schransstraat en 
de Doornestraat. 

Hier zullen we, volgens het Masterplan 
van de IOK, plaats kunnen bieden aan 
ongeveer 157 kavels. In het najaar van 
2015 zal naar alle waarschijnlijkheid de 
verkoop van de eerste kavels starten.

Ludo Van den Broeck en Roald 
Deckers benadrukken dat er reeds 
lange tijd vraag is naar extra 
woonmogelijkheden in Morkhoven.

Graag nodigen we jullie gratis uit op de milieuboot (www.
milieuboot.be) voor een boeiende en leerrijke verken-
ning van het Albertkanaal. Inschrijven kan bij rutger-
moons@hotmail.com - 0478 56 01 52.

v.u.: Mia Snoeys - Augustijnenlaan 52 - 2200 Herentals

ZATERDAG 25 april 2015 
Vertrek in Herentals om 14u (tot 17u)

Herentals

De Milieuboot

OUDEJAARS-
NACHTBUS OOK 
VOLGENDE 
JAREN 
Tijdens de voorbije oudejaarsnacht 
reed opnieuw een feestbus op grond-
gebied van Herentals, Noorderwijk 
en Morkhoven. Deze bus werd meer 
dan 700 keer genomen wat deze bus-
dienst net als vorig jaar een succes 
maakt. Op deze manier kunnen onze 
inwoners zich op een veilige manier 
verplaatsen naar de talloze feesten in 
onze stad. Schepen Jan Michielsen 
heeft er voor gezorgd dat deze dienst 
ook de volgende jaren gegarandeerd 
wordt door de kost ervan op te ne-
men in de meerjarenplanning. Na het 
opnieuw in gebruik nemen van de 
busverbinding tussen Morkhoven en 
Herentals is dit nogmaals een waar-
devol initiatief van onze schepen van 
Mobiliteit. facebook.com/cdenvherentals

twitter.com/CDenVHerentals
herentals.cdenv.be

cdenvherentalsblogt.be


