
Droom, denk en doe met ons mee. 
Altijd en van harte welkom.
In naam van CD&V wens ik jullie een 
warm, gezond en vruchtbaar 2018.

Nieuwe inwoners welkom

Door het 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, liefst in de buurt van 
familie en vrienden. In het gebied tussen de 
Schransstraat en de Doornestraat bevindt 
zich het project Draeybomen. Het biedt 
plaats  aan een 180-tal woningen.
Ludo Van den Broeck en Roald Deckers 
benadrukken dat er reeds lange tijd vraag is 
naar extra woonmogelijkheden in 
Morkhoven. Ze verwelkomen de nieuwe 
inwoners met een fles Sterke Steurs bier. 

Schepen Ingrid Ryken werkte het voorbije jaar intensief 
aan het ontwerp van onze nieuwe kunstencampus 

Begin 2019 start de verbouwing van het 'proximus' gebouw aan de Molenvest. 
Een kleine twee jaar later mogen we pronken met een vernieuwd 
politiecommissariaat met ernaast een op maat gemaakte academie voor 
muziek, woord, dans en beeldende kunst.

Voor elke verdieping en elke ruimte werd 
zorgvuldig bestudeerd welke kunstvorm er 
terecht kan. Zo kunnen bijvoorbeeld de 
muziekvormen met hoge akoestische eisen op 
de tweede verdieping terecht. Op de hoogste 
verdieping komt er een langgerekte ruimte van 
wel 70 meter die dienst doet als grafisch atelier.

Voor zowel de verenigingen als de academie 
wordt een grote voorstellingszaal met 
uitschuifbare tribune voor 120 personen 
voorzien. Ter aanvulling komt er nog een 
kleinere zaal voor 50 personen. 

Er wordt ook verder naar oplossingen gezocht 
om de parkings op de Molenvest in de eerste 
plaats  beschikbaar te houden voor de 
bewoners. De gebruikers kunnen aan de kiss 
and ride zone worden afgezet. We voorzien ook 
voldoende  alternatieven zoals een grote 
ondergrondse fietsenstalling.

KUNSTENCAMPUS 
NADERT DEFINITIEVE 
VORM

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

Wijblad  van CD&V-Herentals januari 2018
,,

De vijfde plaats in de gemeentetest, op 
meer dan 300 gemeenten, het is goed 
wonen in Herentals! Met visie en 
ambitie heeft CD&V zich de voorbije 
jaren ingezet voor de toekomst van 
onze stad. Heel wat van onze realisaties 
zijn in uitvoering of staan er al. 
Met respect voor de eigenheid van onze 
3 deelgemeenten plant en werkt CD&V 
verder aan de toekomst. Wat beter kan, 
wat anders moet, pakken we aan.
Problemen lossen we op, uitdagingen 
gaan we niet uit de weg.

Vijf kan, en moet, één worden!
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 blikken we vooruit op de 
toekomst van onze stad. We hebben je immers 
heel wat leuk nieuws te melden.

Praktisch
Iedereen welkom op zondag 4 februari 2017 
vanaf 10 uur in hotel Karmel op de Grote Markt 
39 te Herentals

Kris Peeters
Onze gastspreker voor deze avond is 
Vicepremier Kris Peeters. Vicepremier Kris Peeters is onze gast tijdens de 

jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
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Ingrid Ryken: "De prachtige foyer met zicht op 

de binnentuin kan ook dienen voor recepties."



Onder impuls van Schepen Jan 
Michielsen verhuist een deel van de 
Vrijdagmarkt naar het zuidelijk deel 
van de Grote Markt. 

Deze verhuis lost hiermee enkele 
mobiliteitsproblemen op die recent waren 
ontstaan. Zo zal hiermee de nieuwe parking 
in het binnengebied achter het Schaliken een 
doorgang kunnen krijgen langs de 
Belgiëlaan. Deze laan wordt in beide 
richtingen vrijgemaakt waardoor je van de 
Augustijnenlaan naar het station kan rijden. 
Ook vanuit de Belgiëlaan zal je nu opnieuw de 
Fraikinstraat kunnen inrijden. Hierdoor zal de 
Lijn ook terug de gebruikelijke route kunnen 
rijden.

Schepen Jan MIchielsen benadrukt dat deze 
maatregelen zowel voor de marktkramers als 
de bezoekers een positief verhaal zal zijn.De 
open ruimtes tussen de kramen verdwijnen, 
de markt zal meer geconcentreerd zijn en het 
zal meer beleving brengen op de Grote Markt. 

De afgelopen weken werden 
herstelwerken uitgevoerd aan het 
arboretum en het park van kasteel Le 
Paige. Struiken werden verwijderd, 
enkele bomen kregen de nodige 
deskundige verzorging, de klimop aan 
het prieeltje werd verwijderd, … 

Dit voorjaar zullen  een aantal zeer dringende 
onderhoudswerken worden  uitgevoerd  aan 
het kasteel zelf.  In de kelder worden toiletten, 
de liftput en de diensttrap gerenoveerd. De 
plafonds in de middenzaal en de groene 
kamer op het gelijkvloers worden 
gerestaureerd en de torenpalen aan het 
torentje worden vervangen. 

Tegen de zomer kan de mooie voorste kamer 
dan terug opengesteld worden voor het 
publiek  en kan het kasteel opnieuw in zijn 
volle glorie in gebruik worden genomen .
 
Tegen de zomer tenslotte zal er ook een plan 
van aanpak klaarliggen voor herstelling van  
het bruggetje en de vijver, de groene 
kathedraal en het paviljoentje. De stad maakt 
tegelijk samen met Regionaal Landschap 
Kleine en Grote Nete, Kempens Karakter en 
een architect een beheersplan op voor dit 
historische domein. 

Dankzij de inzet van schepen Mien Van Olmen 
en Ingrid Ryken is deze volledige renovatie 
eindelijk in een stroomversnelling geraakt.

In oktober 2015 besliste de OCMW-
raad unaniem, met de partijen CD&V, 
sp.a, GROEN en N-VA incluis, om in het 
Wijkgezondheidscentrum (WGC) van 
Herentals te participeren.  Toen reeds 
was het duidelijk dat er voldoende 
draagvlak is voor dit initiatief. 
 
En dus ging een goed jaar geleden het WGC 
op de Boerenkrijglaan van start, ondanks het 
feit dat minister Maggie De Block de 
erkenningen van nieuwe centra voorlopig 
heeft stopgezet.
Twee artsen, samen met verschillende 
vrijwilligers, werken er aan preventieve en 
integrale zorgverlening . Ze trachten een grote 
toegankelijkheid voor de patiënten te bieden.
Een centrum opstarten is geen sinecure en 
vraagt heel wat inspanningen, maar het WGC 
in Herentals evolueert op een mooie, 
gelijkmatige manier waarbij de prognoses 
gesteld bij het begin van het jaar, ruimschoots 
overtroffen worden.
Meer dan 40 % van de patiënten van het WGC 
in Herentals hebben op dit moment een 
verhoogde tegemoetkoming. In 2013 lag het 
gemiddelde in Herentals op net geen 13 %. 
Hieruit blijkt dat ook in kleinere steden een 
WGC een plaats kan hebben waarin de meest 
kwetsbare groepen aangesproken worden. 
Dit gebeurt in samenwerking met de andere 
artsen. Bovendien zijn er in de regio te weinig 

huisartsen en hebben meerdere praktijken 
een patiëntenstop waardoor dit initiatief 
meer dan welkom is. 

Het centrum verdient onze 
steun
In de voorbije jaren werden heel wat 
initiatieven genomen die het zorgaanbod in 
Herentals verruimd en completer gemaakt 
hebben zoals vzw Opweg, Den Brand, De 
Kringwinkel, Boskat, Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg, de Huisartsenwachtpost, 
het CAW en het ziekenhuis.
Het OCMW heeft daar ook zijn 
verantwoordelijkheid in genomen : door 
personele en materiële ondersteuning, het 
aanbieden van huisvesting of soms ook door 
borg te staan bij leningen.
Zulke beginnende initiatieven moeten 
natuurlijk de nodige middelen krijgen en dat 
is in een opstartfase niet altijd even simpel. 
Verantwoorde financiële engagementen 
worden genomen op basis van een degelijk 
onderbouwd dossier en op basis van de 
return die we hiervoor krijgen : het moet ten 
goede komen voor elke Herentalse Burger.
CD&V- Herentals vindt het belangrijk dat we 
onze rol als intiatiefnemer, maar ook onze rol 
als regisseur van het plaatselijke welzijns- en 
gezondheidsbeleid blijven opnemen. De 
welzijns- en zorgsector kan op onze steun 
blijven rekenen!

GEZONDHEIDSZORG 
TOEGANKELIJK HOUDEN

FONS
MICHIELS 
Gezond
Sociaal
Toegankelijk 
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Hoe zie jij Herentals in de toekomst?
Laat het ons weten en mail je idee 
door naar info@herentals.cdenv.be.

KASTEELDOMEIN LE 
PAIGE IN ERE HERSTELLEN
Eerste stappen in beheersplan historische domein 
zijn gezet

Vrijdagmarkt terug naar Grote Markt

Een dikke pluim voor al onze 
buurtvrijwilligers

Niemand woont graag in een vuile 
straat, speelt graag in een park vol 
zwerfvuil of fietst graag langsheen 
bermen vol blikjes. Zwerfvuil en 
sluikstort veroorzaken veel ergernis 
en kosten ons bovendien veel geld. 
 
Onder impuls van schepen Mien Van Olmen 
bindt de stad de strijd aan tegen sluikstort en 
zwerfvuil. Sluikstorten is niet zonder risico. 
De daders riskeren immers een GAS-boete.

In onze stad zetten  heel wat inwoners zich in 
als buurtvrijwilliger, zij houden vrijwillig mee 
het openbaar domein proper. Deze 
vrijwilligers verdienen allen een dikke pluim. 
Door weer en wind zetten zij zich  in voor een 
proper Herentals, Noorderwijk en 
Morkhoven.

Philip Ver Elst, gedreven wandelaar en 
gekend als Mister Proper, trekt er dagelijks 
met zijn bolderkar op uit om afval te ruimen 
over gans Vlaanderen. In Herentals zamelde 
hij als buurtvrijwilliger al 90 ton afval in.

Philip: “Ik wandel zelf heel graag en geniet 
graag van onze mooie stad.  Ongelooflijk wat 
ik dagdagelijks tegenkom: deurmatten, 
potten en pannen of zelfs grafornamenten. 
Een korte wandeling levert vaak al een volle 
kar met 5 vuilniszakken op. Ik blijf echter met 
veel goesting bezig, zodat iedereen kan 
genieten van mooie en propere straten”.
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Schepen Jan Michielsen gaf de laatste jaren al 

heel wat positieve impulsen aan onze markten.




