
EEN NIEUW
JAAR IN
HERENTALS

Een sputterende economie - werkloosheid

terreur - vluchtelingen - oorlog

klimaatverandering - bom onder de natuur ...

Iedere dag worden we geconfronteerd met negatieve

berichtgevingen. Ze maken ons angstig, onzeker,

wantrouwend. Wat met onze sociale zekerheden, de

toekomst van onze kinderen, van onze

kleinkinderen?

Beste mensen, laat je niet leiden door angst,

onzekerheid en wantrouwen. ’t Zijn slechte

raadgevers. WijWij samen,samen, solidairsolidair, goed geïnformeerd

en gesteund door een degelijk politiek beleid zullen

doorgaan en overleven. CD&V Herentals maakt deel

uit van dit beleid en komt met een positieve

boodschap: een begroting in evenwicht, veel

projecten gerealiseerd, en nog heel wat projecten in

de pijplijn:

- Voet- en fietspaden en fietsenstallingen

- Nieuwe huisvesting voor de academies

- Dienstencentrum en sociale woningen Sancta Maria

- Investeringssteun en leningen voor de jeugdlokalen

- Herwaardering van het Loopke en het stadspark

- Opwaardering Begijnhof en realisatie Begijnhofpark
- ...

CD&V is er voor allealle inwoners. Onze mandatarissen

werken hard – voor en achter de schermen – ze

kennen de weg in de provincie, in Brussel, in het

OCMW, in het centrum, en in elke deelgemeente.

Spreek ze aan, ze zijn er voor iedereen.iedereen.

Als voorzitter, als christendemocraat, als vrouw,

moeder, grootmoeder en rasechte Herentalsenaar

roep ik daarom iedereen op om mee te bouwen aan

een warm,warm, solidairsolidair enen welvarendwelvarend Herentals

Mia Snoeys-Hermans

Voorzitter
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Waar een WIJ is, is
een weg

in Herentals
De nieuwjaarskrant van jouw buurt
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DUURZAAM EN DYNAMISCH HERENTALS
CD&V Herentals onderweg naar een duurzame
en dynamische stad. DoeDoe jijjij mee?mee?

CD&V afdeling Herentals heeft samen

met colalitiepartner SP.A eind 2015

een meerjarenplan voorgesteld aan de

gemeenteraad. Het plan streeft in de

eerste plaats naar een gezond financieel

beleid. Dit is niet zo evident en een

uitdaging voor vele steden en

gemeenten. Door het voorzichtige

financieel beleid van de voorbije

jaren en het uitvoeren van het

besparingsplan slagen we er toch in de

belastingdruk onder het gemiddelde

van een vergelijkbare Vlaamse stad te

houden en leggen we een ambitieus

investeringplan voor zonder een grote

verhoging van de leninglast.

We blijven fors investeren in openbare

werken, maar ook in de ondersteuning

van verenigingen en alle inwoners die

wat extra steun nodig hebben. Je zal

de komende jaren op vele plekken in

Noorderwijk, Morkhoven en Herentals

merken dat er hard wordt gewerkt aan

een duurzame en solidaire stad. Het

zijn er te veel om ze allemaal op te

nemen in dit krantje, maar we geven

je graag reeds enkele belangrijke

projecten mee.

We breiden onze steun
aan de jeugdverenigingen
verder uit
Aanpassing reglement zodat ook voor

nieuwbouw investeringssteun en een renteloze

lening kan worden verkregen.

Fietspaden en
extra ietsenstallingen
De iets-o-strade Herentals-Aarschot krijgt

verlichting, de langverwachte ietpaden aan

de Lierseweg en Poederleeseweg komen er

eindelijk. Ook komen er heel wat extra

ietsenstallingen.

Ook bij verbouwingen
staat duurzaamheid
centraal
De kunstencampus aan de Molenvest zal worden

verbouwd volgens de strengste milieunormen.

Restauratie schuur
pastorie Noorderwijk
Ons erfgoed geven we zijn oude glorie terug en

stellen we ter beschikking van onze verenigingen.

Herinrichting straten
Straten in het kader van de opwaardering van

het stationsgebied:

Kapucijnenstraat - St.-Magdalenastraat -

Goudbloemstraat - Collegestraat

Ook deze straten zullen er binnen enkele jaren

helemaal anders uitzien: Servaas Daemsstraat -

Brouwerijstraat - Woud - Markgravenstraat - St.-

Jobstraat (tot Hellekens)

Kunstgrasveld
Op het Netepark wordt een kunstgrasveld

aangelegd opdat onze voetbalploegen op elk

moment kunnen trainen.

Opwaardering stadspark
en Loopke
Het park van Hilst zal worden heringericht en

ook het Loopke zal na herinrichting een

centrale rol krijgen als verbinding tussen het

binnengebied, de winkelstraten en

het stadspark.

Beleving in het
Begijnhofpark
Achter de tuinen van het Begijnhof bevindt

zich een waardevol natuurdomein dat met het

nodige respect voor de natuur wordt

omgetoverd tot een huis belevingspark.

Inkomruimte bib wordt
zitruimte
Door de herinrichting van de balies van de

bibliotheek kwam er heel wat ruimte vrij aan

de inkom. Deze zal ingericht worden als

gezellige zithoek, waar je bij een drankje je

krant kan lezen.

Opmaak plan trage
wegen
Heel wat kleine wegen in onze stad zijn niet

toegelaten voor gemotoriseerd verkeer.

Sommigen zijn helaas niet toegankelijk meer

of vragen meer onderhoud. We maken een

plan op om deze wegen toegankelijker te

maken.

2012

2015

Vraag jongeren gehoord

Grote Markt veiliger
oversteken

In 2012 vroegen onze jongeren om de oversteek aan de Kerkstraat veiliger

te maken door het aanleggen van zebrapaden. Eind 2015 werden de

zebrapaden aan de Grote Markt eindelijk werkelijkheid. Schepen Jan

Michielsen heeft steeds gepleit voor dit zebrapad gezien hier een

belangrijke schoolroute langs loopt. Weer een mooi voorbeeld van de

samenwerking tussen de jongeren en de wat minder-jongeren.Waar een

wij is, is ook hier duidelijk een weg.



#IKBEN WIJ

Voor Sonia is het als alleenstaande moeder soms moeilijk om

de eindjes aan elkaar te knopen. Ze tracht haar kinderen de

beste zorgen te geven, maar dat is niet altijd even evident. Als

Sonia zelf ziek wordt, durft ze wel eens een doktersbezoek uit

te stellen. Gewoon, omdat het niet anders kan.

“Als alleenstaande moeder gaat de
zorg voor m'n eigen kinderen voor
op alles. Soms stel ik een
doktersbezoek voor mezelf
noodgedwongen uit” Sonia

Vrienden en familie trachten Sonia te ondersteunen waar ze kunnen. Dat

is niet altijd zo vanzelfsprekend. Velen hebben ook een eigen gezin en

Sonia wil niet iedereen belasten met haar problemen. In de pers vernam

Sonia dat Herentals plannen heeft om een wijkgezondheidscentrum op te

starten. Hier zou ze geen consultatie moeten betalen. Dat zou voor haar

reeds een belangrijke ondersteuning zijn.

“Een wijkgezondheidscentrum heeft
een doorgedreven sociaal aspect”

Sommigen beweren dat de oprichting van dit centrum oneerlijke

concurrentie is met de bestaande huisartsen in onze streek. Jammer,

want zij vergeten hierbij dat een wijkgezondheidscentrum ook een grote

sociale rol te vervullen heeft. Het kan dus ook een nuttige aanvulling zijn

op het goede werk van de reeds actieve artsen in onze stad.

Het wijkgezondheidscentrum van Herentals zal zijn diensten

aanbieden in het nieuwe inloopcentrum van CAW aan de

Boerenkrijglaan. Iedereen kan er terecht, arm en rijk. De artsen

zullen er medische zorg aanbieden en werken ook actief aan het

welzijn van hun patiënten. Er wordt dus intensief samengewerkt

met de verpleegkundige en sociale werker in het centrum. De

ervaring in andere centra leert dat samenwerken binnen het

centrum veel makkelijker loopt dan samenwerken met externe

partners.

OCMW-voorzitter Fons Michiels is zeer opgezet met dit

initiatief. Het toont nogmaals het sociale gelaat van dit bestuur

en onze partij. Onze keuze gaat naar een WIJ-maatschappij,

we kunnen enkel het individu sterk genoeg maken als we elkaar

samen ondersteunen.

InstathalsInstathals bundeltbundelt dede knapsteknapste foto’sfoto’s vanvan Herentals,Herentals,

ookook jijjij kankan jouwjouw foto’sfoto’s plaatsenplaatsen doordoor #instathals#instathals toetoe tete

voegenvoegen aanaan jouwjouw InstagramInstagram foto.foto. JeJe kankan natuurlijknatuurlijk ookook

gewoongewoon eeneen kijkjekijkje nemennemen opop dede websitewebsite ofof eeneen

duimpjeduimpje gevengeven opop Facebook!Facebook!

www.instathals.bewww.instathals.be –– facebook.com/instathalsfacebook.com/instathals

IK JIJ WIJ

Werkelijk opmerkelijk



Rutger Moons

Gemeenteraadslid

EEN GOED JAAR VOOR JOU,
VOOR MIJ EN VOOR DE HELE BUURT

2015

2016

Ingrid Ryken

Schepen van cultuur

Herentals
aan het werk

Nu de aankoop van het Belgacom-

gebouw aan de Molenvest een feit

is, wordt er achter de schermen

hard gewerkt om de verbouwingen

aan de kunstencampus voor te

bereiden. In het voorjaar zal de

architect aangesteld worden.

Dank Servais voor je steun

Spoorlijn geëlektriiceerd
Midden december was de elektriicatie van de spoorlijn

Herentals-Mol eindelijk een feit. Dit is een grote en

belangrijke investering voor onze stad. Het draagt bij tot

een betere stiptheid en is bovendien milieuvriendelijker. Een

volgende stap is het verder streven naar een nieuw

stationsgebouw, perrons en parkeergelegenheden.

Volksvertegenwoordiger Servais Verherstraeten heeft steeds

een voortrekkersrol gespeeld bij de realisatie ervan. Dank

Servais, je steun voor de Kempen wordt gewaardeerd.

Jan Michielsen
Investeren
in ietsinfrastructuur

De Fiets-o-strade tussen Herentals en Aarschot

zal binnenkort verlichting krijgen. De vlotte

ietsverbinding wordt vooral gebruikt voor

woon-werkverkeer en wordt hiermee heel wat

toegankelijker en veiliger.

MienMien VanVan OlmenOlmen

Schepen milieu

en ruimtelijke ordening

Klimaatplan

De wereld neemt actie om de opwarming van

de aarde tegen te gaan. Ook onze stad heeft

een klimaatplan.

Tegen 2020 zullen onze stad en haar inwoners

20% minder CO2 uitstoten. Dit doen we o.a.

door onze gebouwen energie-eiciënt te

maken en duurzame energiebronnen te

gebruiken.

Onder impuls van CD&V heeft het

stadsbestuur de

subsidiereglementen aangepast om

er voor te zorgen dat onze

jeugdbewegingen nu ook subisidies

krijgen voor nieuwbouw. Bovendien

kunnen ze ook opteren voor een

renteloze lening voor het

inancieren van hun nieuwbouw.

Wereldtals
Respect, verbondenheid en diversiteit
centraal

In maart en april zet Herentals de wereld in de kijker. Alle

Herentalse verenigingen wordt gevraagd om een activiteit rond

dit thema te organiseren. Ook onze afdeling zal zijn steentje

bijdragen. Onze algemene quiz, die zal plaatsvinden op 5 maart,

zal een Wereldtals-sausje krijgen. Meer info volgt.

Welkom op onze nieuwjaarsreceptie op 5 februari 2016 om 19u30 in de Lakenhal.

Europees parlementslid Ivo Belet is onze gastspreker. Iedereen welkom.

Financiële steun voor

onze jeugdbewegingen


