
“Een warme samenleving draagt zorg 
voor élke inwoner van een stad. We 
mogen echter het algemeen belang 
nooit uit het oog verliezen” 

Succes sociaal 
verhuurkantoor

 Het sociaal verhuurkantoor werkt bijzonder 
goed. Dit is een initiatief van de OCMW's van 
Herentals, Lille, Olen, Vorselaar en 
Herenthout  dat mensen die het moeilijk 
hebben helpt om op eigen kracht een 
degelijke en betaalbare woning te vinden. 
Woningen op de private huurmarkt worden 
gehuurd of in erfpacht genomen om ze, na 
woonklaar gemaakt te hebben, aan een 
redelijke prijs onder te verhuren. Er is veel 
vraag naar", verzekert schepen Fons 
Michiels. "In Herentals hebben we meer dan 
50 woningen in portefeuille." 

Dagverzorging voor bejaarden in gerenoveerd oud 
rusthuis maakt plaatje compleet

Het OCMW van Herentals werkt aan de renovatie van een gedeelte van het oude 
Sint-Anna-rusthuis, waar 15 plaatsen voor dagverzorging voor onze oudere 
inwoners worden gerealiseerd. Na afronding van dit project biedt het 
woonzorgcentrum een eigentijds antwoord op de meeste zorgvragen. 

Het volledige zorgspectrum

Dit wordt het sluitstuk van de opvang van onze 
Herentalse ouderen", aldus schepen Fons 
Michiels. "We hebben sedert een jaar de 
nieuwbouw van ons rusthuis. We gingen van 90 
naar 120 bedden." 

"We hebben, ook sedert een jaar, de 40 
assistentiewoningen. Deze zijn momenteel 
vrijwel allemaal bewoond. Ook in het 
woonzorgcentrum hebben we 9 plaatsen voor 
kortverblijf. Hier wordt momenteel heel veel 
gebruik van  gemaakt."

"Als we de plaatsen voor de dagverzorging 
gerealiseerd hebben, dan dekken we het hele 
zorgspectrum:  opvang voor een dag, opvang 
voor enkele weken, opvang voor lange tijd en de 
mogelijkheid tot nog zelfstandig wonen." 

SINT-ANNA BIEDT 
MODERN ANTWOORD OP 
ALLE ZORGVRAGEN

Ook jij bent welkom op onze nieuwjaarsreceptie
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Voorzitter Mia Snoeys-Hermans
info@herentals.cdenv.be
www.herentals.cdenv.be

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

in HERENTALS
herentals.cdenv.be
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Al jaren werkt de CD&V-ploeg hard om 
het afgesproken bestuursakkoord 
samen met coalitiepartner sp.a uit te 
voeren. Heel wat verwezenlijkingen zul 
je al in het straatbeeld of in de 
gemeentelijke  dienstverlening hebben 
gemerkt. Andere zullen zich straks nog 
openbaren, als de vrucht van intense 
inspanningen achter de schermen.  In 
dit infoblad verneem je alvast meer 
over enkele belangrijke resultaten van 
dat harde werk. Ook wat nog in de 
pijplijn zit, komt aan bod.  Ontdek in 
ons WIJ-blad wat er beweegt in jouw 
stad en spreek er ons gerust over aan!

Werken aan de 
warmste stad

Voorzitter Mia Snoeys-Hermans

CD&V Herentals nodigt je van harte uit op haar 
nieuwjaarsreceptie. Breng gerust familieleden, 
vrienden en buren mee. Iedereen is welkom. 
Samen met onze mandatarissen en 
bestuursleden klinken we op een jaar vol 
nieuwe kansen.

Praktisch
Iedereen welkom op vrijdag 20 januari 2017 
vanaf 19.30 uur in de Lakenhal op de Grote 
Markt te Herentals

Nahima Lanjri
Onze gastspreker voor deze avond is 
volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri.
Nahima zal ons vanuit haar bewogen 
enthousiasme vertellen over haar thema's
sociale zaken en integratie.

Volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri is onze 

gast tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
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Schepen Fons  Michiels: 'De plaatsen voor 

dagverzorging worden een mooi sluitstuk." 



Een dertigtal vrijwilligers zijn 
momenteel op pad om de vele trage 
wegen in Herentals, Noorderwijk en 
Morkhoven in kaart te brengen. 

Vaak is er onduidelijkheid over het statuut van 
oude kerkepadjes in onze stad, wegeltjes in 
woonwijken, boswegen of veldwegen op den 
buiten.  Regelmatig is ook het onderhoud 
ondermaats , worden ze weinig gebruikt of 
verdwijnen ze gewoon. 

Onder impuls van onze schepen Mien Van 
Olmen en met de deskundige hulp van het 
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete 
willen we daar nu verandering in brengen. 

CD&V wil deze trage wegen beter bekend 
maken en inzetten als veilige en aangename 
fiets- en wandelverbindingen.

In de Burchtstraat realiseerde 
projectontwikkelaar Eddy Hendrickx, 
in nauwe samenwerking met de 
bevoegde diensten en schepen Mien 
Van Olmen, een staaltje van 
stadsontwikkeling met respect voor de 
identiteit van de buurt.

De Rijksbasisschool in de Burchtstraat werd 
stijlvol omgebouwd tot een woonerf met 19 
appartementen. Het als stadzicht 
beschermde schoolgebouw behield haar 
karakter. Residentie De Burcht past mooi in 
de stemmige begijnhofomgeving en biedt 
rustig wooncomfort in het hart van de stad. 

De bewoners vonden er de woonst van hun 
dromen. "We wonen in het mooiste 
appartement van Herentals", aldus Guy 
Obbels. "Het is hier rustig, in een combinatie  
van stad en groen." "We wonen hier 
doodgraag", verzekeren Rik Rossenbacker en 
zijn vrouw Astrid. "Echt zalig."

De stadsontwikkeling in deze buurt is nog niet 
ten einde. Eddy Hendrickx vormt ook de 
nabije Oefenschool, die volgende maand 
vrijkomt, om tot een woonerf. Dit zal 
gebeuren met hetzelfde respect voor erfgoed 
en authenticiteit, waarvoor ook onze 
schepen mee garant staat.

Reeds enkele jaren werken de diensten 
cultuur, toerisme en middenstand 
nauw en succesvol samen. Ze 
versterken elkaars activiteiten  en 
zorgen voor een bredere 
betrokkenheid bij alle evenementen. 
 

Een sterker handelscentrum 

“In december openden de handelszaken in 
het centrum op zondag hun deuren voor de 
vele kerstshoppers. Door de kerstmarkt 
hieraan te koppelen, waren beide activiteiten 
andermaal een groot succes. Ook door het 
aanbieden van de Helemaal Herentals 
cadeaucheques ondersteunen we onze 
handelaars ten volle. Deze cheques worden 
ook aangeboden door de toeristische dienst 
en je kan ze sinds oktober ook verkrijgen op 
het administratief centrum” aldus schepen 
van middenstand Jan Michielsen. 

 "Dankzij de expert lokale economie die we in 
dienst namen, kunnen we nu onze 
handelaars eens te meer ondersteunen. Veel 
winkelstraten krijgen het overal hard te 
verduren. Dankzij onze speciale 
inspanningen vertonen wij een lager 
percentage leegstand dan vergelijkbare 
steden en gemeenten."

Een rijker vrijetijdsleven

Ook schepen van cultuur  Ingrid Ryken ziet 
niets dan voordelen in de nauwe 
samenwerking. "Het traditionele spel van de 
Roetaert laten we nu plaatsvinden tijdens de 
lenteshopping. De academie voor beeldende 
kunst zorgde  met een kunstproject ook voor 
een aangename invulling van de etalages."

"Ook in de toekomst zal er nauw moeten 
worden samengewerkt om een beleid te 
voeren dat een breed aantal mensen kan 
bereiken. Zo hebben we voor de inplanting 
van de nieuwe kunstencampus bewust 
gekozen voor een centrale ligging in het 
centrum. Ouders die hun kinderen afzetten 
aan de muziekschool, kunnen zo 
ondertussen onze winkelstraat bezoeken."

“Door samen aan hetzelfde 
zeel te trekken bereiken we  
meer dan door enkel met onze 
eigen beleidsdomeinen bezig te 
zijn. ”

TREKKEN AAN HET 
ZELFDE TOUW

SAMEN
STERKER 
Cultuur
Middenstand
Toerisme 
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Idee voor een straffe samenwerking?
Laat het ons weten en mail je idee 
door naar info@herentals.cdenv.be.

STADSONTWIKKELING 
MET HART VOOR 
HERENTALS
De Burcht is  residentie met historisch karakter

Trage wegen terug op de kaart brengen

Op naar groen stadshart

Het stadspark, het binnengebied 
achter cc 't Schaliken en het 
verbindingspaadje Het Loopke 
worden samen opgewaardeerd, om 
een groene en leefbare boost te geven 
aan ons stadshart. 
 
“Dankzij een grondige herinrichting zal het 
binnengebied volwaardig onderdeel gaan 
maken van de openbare ruimte van 
Herentals", aldus schepen Mien Van Olmen. 
"Het stadspark krijgt duidelijke entrees,  
voornamelijk aan de Belgiëlaan en wordt een 
transparant en veilig park. Recent werd het 
skatepark in gebruik genomen. De groene 
ruimte breidt zich uit tot aan de achterkant 
van Hotel Karmel en reikt hiermee van aan 
de Belgiëlaan tot aan de Grote Markt."

"In het binnengebied gaan bestaande en 
nieuwe verbindingen voor een fijnmazig 
netwerk voor fietsers en voetgangers 
zorgen", verduidelijkt schepen Jan 
Michielsen. "Het Loopke wordt de 
hoofdverbinding. De bestaande parking 
achter 't Hof wordt uitgebreid en verplaatst 
richting Belgiëlaan. De vrijgekomen ruimte 
wordt een groene ontmoetingsplaats op de 
overgang tussen de Grote Markt en het 
binnengebied."

De herinrichting zal op korte termijn 
gerealiseerd worden. Momenteel loopt de 
bouwvergunningsprocedure en wordt het 
gunningsdossier voorbereid. De bedoeling is 
dat de werken  in het voorjaar  starten. 

3

Enkele bestuursleden geven alvast het goede 

voorbeeld en zijn reeds op stap gegaan




