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Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Verking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor at beter kan? arzel niet en 
ga de conversatie aan!

U lokale contactpersoon:
Jan Snoeys - 0498 93 25 77
(info@herentals.cdenv.be)
herentals.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
.facebook.com/cdenvherentals

U nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
etstraat 89 - 1040 Brussel
.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid orden van CD&V is heel eenvoudig:
.cdenv.be/ie-zijn-e/doe-mee/
lid-orden

De Coronacrisis heeft op de erking van 
de stad een enorme impact. In eerste 
instantie is de focus gelegd op het 
garanderen van de eerstelijnszorg en het 
maximaal aanbieden van de nodige 
dienstverlening aar mogelijk.

Een deel van deze dienstverlening is tijdelijk 
onmogelijk geworden. Zo zijn o.a. het 
Netepark, ’t Schaliken en de Vossenberg 
tijdelijk gesloten. Door deze omstandig-
heden lopen we als stad een heleboel 
inkomsten mis,  terwijl onze kosten vaak 
integraal of toch voor het merendeel 
doorlopen. Het correcte cijfer hiervan kan 
op heden nog niet berekend worden maar 

een eerste inschatting hiervan is reeds 
gemaakt en is niet verwaarloosbaar.
We willen onze inwoners, verenigingen en 
ondernemers ondersteunen in deze crisis. 
Dit doen we in eerste instantie door het niet 
aanrekenen of terugbetalen of het even-
tueel verlengen van de abonnementsduur 
voor de dienstverlening. De maatregelen die 
op korte termijn konden genomen worden, 
zijn reeds genomen door het bestuur. 
'We doen er samen met jullie alles aan om 
deze crisis zo snel mogelijk achter de rug te 
hebben zodat we weer kunnen genieten van 
een deugddoende verfrissing op een 
prachtig Herentals terras!', aldus schepen 
Patrik De Cat

PTRIK DE CT
BRENGT FINNCIËLE IMPCT IN KRT

“Verpleegkundigen en dokters kregen een 
spoedcursus rond COVID-19, en zelfs 
orthopedisten, urologen en andere 
specialisten verzorgen nu mee Covid-
patiënten. Alle zorgen worden met de 
hoogste kwaliteit en menselijkheid 
verstrekt. “Ook het ondersteunend 
personeel mogen we zeker niet vergeten,” 
zegt Bart Michiels, die al heel wat jaren 

bestuurder is van ons ziekenhuis. De 
facilitaire en logistieke medewerkers, het 
onderhouds-, keuken- en poetspersoneel, 
de administratie- en communicatie-
diensten geven het beste van zichzelf voor 
hun collega’s én de patiënten. Zo zorgden 
de medewerkers voor een innoverend 
systeem waarbij wegwerpschorten via een 
unieke recyclageprocedure ontsmet en 

hergebruikt kunnen worden. Dit systeem 
werd gedeeld met andere ziekenhuizen en 
kon zelfs rekenen op interesse vanuit het 
Verenigd Koninkrijk. 

“Dit alles heeft me diep ontroerd. We zijn 
niet alleen heel fier op ons hele ziekenhuis, 
maar ook bijzonder dankbaar,” besluit Bart.

EEN DIKKE PLUIM VOOR HET 
ZIEKENHUIS
Het is ontroerend en ongelooflijk wat het AZ Herentals op dit ogenblik 
allemaal doet. In heel zware omstandigheden trekt iedereen er aan 
hetzelfde zeel. 
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Vanaf dag één bundelden de 5 burgemeesters 
van Neteland hun krachten en doen we samen 
maximale inspanningen om de harde, maar 
hoognodige federale maatregelen minutieus uit 
te rollen en te handhaven. Daar waar mogelijk 
blijven we ook maximaal onze dienstverlening  
aanbieden, uiteraard in veilige omstandigheden 
voor uzelf en onze medewerkers. De afhaalbib is 
hiervan een mooi voorbeeld.

Voor onze  ondernemers is de onzekerheid  
tergend. We trachten hen zo goed mogelijk te 
informeren  en te ondersteunen in deze 
onzekere tijden zoals de overstap naar het 
online aanbieden van hun producten. Zaken die 
geopend zijn ondersteunen we in het naleven 
van de social distancing maatregelen. Steek 
onze ondernemers een hart onder de riem en 
koop lokaal! Als je fysiek naar de lokale winkel 
gaat, kies een rustig moment en ga alleen. Veel 
Herentalse zaken bieden ondertussen hun 
producten online aan en leveren graag thuis. 

Leven in ons kot is niet voor iedereen evident. 
Mooie initiatieven worden opgestart om de 
eenzaamheid te verbreken: balkonconcertjes 
aan de woonzorgcentra, de vrijetijdsbingo voor 
kinderen, de extra beiaardconcerten, … 

Moeilijke tijden halen het beste in veel mensen 
naar boven. Op het vrijwilligersplatform 
Herentals Helpt registreerden zich zeer veel 
vrijwilligers, bijzonder dank daarvoor. Als 
burgermoeder kan ik hier alleen maar bijzonder 
dankbaar en heel erkentelijk voor zijn.

De strijd tegen het Coronavirus is een moeilijke strijd, en zal van ieder van ons nog heel 
veel geduld, moed en volharding vragen. ls stadsbestuur illen e er voor u blijven zijn. 
Hebt u een idee, een suggestie of andere vragen? Neem dan zeker contact op met de 
burgemeester, onze schepenen of raadsleden. Of rechtstreeks met het stadsbestuur via 
014 28 50 50, info@herentals.be, of via het e-formulier op .herentals.be/contact.

BURGEMEESTER
MIEN VN OLMEN

Beste mensen van Herentals, Noorderijk en Morkhoven,

Ik hoop van harte dat het goed met u gaat. Samen maken e een uiterst moeilijke periode 
door, ongezien, maar ik  kan u verzekeren dat e er alles aan doen om u gezondheid, u 
veiligheid en u elzijn in deze bizarre periode te garanderen. 

HERENTLS TOONT VNDG 
ECHT ZIJN RM HRT

Kleinheid

Toegegeven, het oord klinkt at 
raar. Maar ik vind er geen ander. Ik 
zocht een oord dat heel veel kan 
omvatten. 

De wereld rondom lijkt gestopt met 
doordraaien, maar tegelijk weet je dat 
er in ziekenhuizen en woonzorgcentra 
een stille strijd op leven en dood bezig 
is. 

Je hoort dat iemand die je kent 
opgenomen is, misschien zelfs op 
intensieve zorg. Je hoort dat een 
kennis van een kennis de strijd verloor. 
En je beseft dat die iemand morgen 
ook deel uitmaakt van de grafieken en 
curves die je overal ziet en tracht te 
begrijpen.

Je maakt je zorgen. Misschien niet 
zozeer over jezelf, je gezin of je familie, 
maar wel over Italië en Spanje, en wat 
er de VS te wachten staat, om nog maar 
te zwijgen over de landen in het zuiden.

Je begrijpt niet waarom zelfs in deze 
tijden sommige politici en/of 
zelfverklaarde experts nog blijven 
polariseren en betweteren. We 
hebben niet genoeg wallen om alle 
stuurlui op te zetten. Maar de boot blijft 
varen zonder hen.

Je voelt je heel klein. Net zo klein als 
dat microscopische deeltje RNA dat 
een hele wereld stil doet staan.

We zullen het, nog een tijdje, met 
kleinheid moeten doen.

Bart Michiels

Ook de gemeenteraad blijft in zijn kot

Het schepencollege en de stadsdiensten 
zijn hard aan het erk tijdens de 
Coronacrisis, en ook andere  dossiers 
mogen niet blijven liggen. Toch blijft de 
gemeenteraad belangrijk.  

“Fysiek samenkomen is natuurlijk uit den 
boze,” zegt raadsvoorzitter Bart Michiels. 
“Toch is het belangrijk dat de gemeenteraad 
op de hoogte blijft van de stand van zaken, 
kritische vragen kan stellen en constructieve 
suggesties kan doen.” Daarom nam Bart het 
initiatief om een eerste  vergadering samen 
te roepen via een digitaal platform. “Het 
werd een heel goede vergadering met de 

burgemeester, de administratie en alle 
fractieleiders. Over partijgrenzen heen 
konden we nuttige suggesties doen aan het 
bestuur. Het deed deugd dat we  eensgezind 
positief waren over het beleid. Met 
felicitaties voor onze stadsdiensten."

PETER BELLENS
BUREN ZORGEN VOOR 
ELKR

Zorgstad Herentals cruciaal in crisistijden

De afgelopen eken hebben e als 
stadsbestuur  geprobeerd op allerlei 
manieren invulling te geven aan de rol 
die e als zorgstad illen opnemen. e 
hebben ons daarbij in het bijzonder naar 
de doelgroep van 65+'ers en ketsbare 
mensen zonder neterk gericht. 

“Voor ons is de buurtzorg een mooi 
voorbeeld van het type van samenleving dat 
we willen zijn: buren die voor elkaar zorg 
dragen en elkaar met kleine dingen willen 
helpen. Het kaartje dat in de bussen werd 

gestoken heeft tot vele buurcontacten en 
hulpverlening geleid”, zegt Peter Bellens, 
schepen van welzijn. Vrijwilligers en 
medewerkers van het dienstencentrum 
bellen hun bezoekers op en vragen of zij 
voldoende ondersteuning hebben. Tegelijk 
maken zij een babbeltje omdat ze weten dat 
velen van hen eenzaam zijn. Een 
boodschappendienst werd opgericht en we 
bezorgen thuis warme maaltijden.  De vele 
vrijwilligers en zorgverleners tonen 
daarmee hun warme betrokkenheid en 
solidariteit. Zo’n zorgstad willen we zijn! 


