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Een nieue en 
ambitieuze koers

in Herentals

HOU JE OOK VN
EEN RME SMENLEVING?

SLUIT JE DN N BIJ CD&V!

Meer info via info@herentals.cdenv.be of via 
..cdenv.be/ie-zijn-e/doe-mee/lid-orden/
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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
(info@herentals.cdenv.be)
.herentals.cdenv.be

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

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/

Het nieuwe stadsbestuur wil Herentals 
kwalitatief laten groeien, met bruisende 
stads- en dorpscentra in een groen kader. De 
Grote Markt wordt gefaseerd parkeervrij 
gemaakt, terwijl we het binnengebied 
achter Zaal ’t Hof verder ontwikkelen met 
o.a. een ondergrondse parkeergarage. We 
ontwikkelen een visie om de as 
Olympiadelaan tot aan de jachthaven in een 
latere fase tot een groene stadsboulevard 
om te vormen. Voor Noorderwijk wordt een 
masterplan opgemaakt en bouwen we de 
nieuwe sporthal.   In Morkhoven wordt het 
Dorpsplein heringedeeld en aantrekkelijker 
gemaakt. 

We promoten meer en meer het gebruik van 
zachtere vervoersmiddelen. Deze modal 
shift pasten we reeds toe bij de plannen voor 
de nieuwe kunstencampus. We maken een 
inhaalbeweging op het vlak van veilige 
infrastructuur voor fietsers en voetgangers. 
Hierbij zullen er heel wat fietsstraten worden 
ingericht en komen er meer veilige en 

overdekte fietsstallingen. We blijven bij de 
Lijn aandringen op betere busverbindingen 
met Noorderwijk en Morkhoven.

We willen ook een bruisende stad, met Le 
Paige als open erfgoedhuis, een nieuwe 
polyvalente stadsfeestzaal en de renovatie 
van het Netepark. Ook onze verenigingen 
krijgen verhoogde subsidies.

Herentals is in de ruime regio bekend als een 
belangrijke zorgstad. We gaan nog een stap 
verder door het organiseren van 
buurtzorgnetwerken. Ook de bouw van 
nieuwe sociale woningen blijven we 
stimuleren. 

Het zal een hele uitdaging worden om met 
al deze plannen aan de slag te gaan. De 
financiële slagkracht van onze stad is van bij 
de start immers beperkt. We zullen evenwel 
niet besparen op personeel en zullen ons 
woonzorgcentrum niet privatiseren. 

HET NIEUE BESTUURSKKOORD 
VOORGESTELD
Uit de vele dialoogavonden kamen duidelijk drie prioriteiten naar voor. Onze 
inoners vragen een verkeersveilige stad, een aangename Grote Markt en 
leefbare buurten. Dit zijn duidelijke keuzes aar e mee aan de slag gaan. 

Onze leden zijn een belangrijke schakel in ons verhaal. 
En meer nog dan een politieke partij, is CD&V een beeging 
van geëngageerde mensen die elk op hun unieke ijze 
meeerken aan een hechte samenleving.

Een uitmuntend

Herentals



Een leerzaam traject

Een participatietraject zal pas succesvol zijn als 
iedere inwoner die een inbreng wil leveren,  dat 
op een gemakkelijke manier kan doen en het 
gevoel krijgt gehoord te zijn. De medewerkers van 
onze stad zullen op een andere manier moeten 
werken en met meer actoren rekening moeten 
houden. De verkozen raadsleden zullen meer uit 
hun traditionele (oppositie-) rol moeten treden 
en er moet vooral veel meer gecommuniceerd 
worden.  Een gedegen participatietraject uitrollen 
vraagt dus tijd, met begrip voor waar we al eens 
een stap te snel gaan of de boot missen.

l een hele eg afgelegd

De voorbije maanden lanceerden we het online 
platform waar enkele honderden inwoners aan 
deelnamen. 
Tijdens verscheidene dialoogavonden gingen 
tientallen mensen met elkaar in gesprek. Er werd 

een info-avond georganiseerd voor onze talrijke 
adviesraden. Ook zij gingen in dialoog om te 
onderzoeken hoe ze hun werking kunnen 
afstemmen op de visie rond participatie. Uit dit 
hele traject kwamen een aantal duidelijke 
prioriteiten naar voor. Deze werden 
meegenomen in het nieuwe bestuursakkoord. 
Een aantal zaken werden om diverse redenen niet 
meegenomen en verdienen een toelichting. 

Het zal dus nog wel wat gewenning vragen aan 
iedereen die betrokken is in het hele traject. 

En jij? il ook jij mee bouen aan een 
arme stad?
Laat het ons weten via mail aan info@herentals.cdenv.be.

SMEN STD MKEN
DE EG VN PRTICIPTIE

Begin 2018, e schrijven met heel de ploeg onze prioriteiten neer voor de komende  
gemeenteraadsverkiezingen. Het bleek een logische eg om meer inoners te laten 
participeren in het beleid van onze stad. Mien Van Olmen maakte er begin dit jaar dan ook 
meteen erk van toen ze aangesteld erd als burgemeester. Van bij het begin isten e 
dat het geen evident traject zou orden, met mogelijk periodes van vallen en opstaan.

E ZIJN ER VN OVERTUIGD 
DT DIT DE ENIGE JUISTE 
EG VOORUIT IS, MET EEN 
BLIK OP DE TOEKOMST VN 
ONZE STD

Nieue jonge krachten  
brengen sociaal beleid 
in de praktijk

Nu de erking van de stad en het 
OCM geïntegreerd erd, is in 
alle gemeenten ook een nieu 
Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst (BCSD) ingericht. Dit 
comité beslist over de individuele 
steunverlening van het OCM. 

Denk aan leeflonen, steun aan 
kwetsbare studenten of sociale 
tegemoetkomingen voor senioren die 
in een woonzorgcentrum verblijven. 
Annelies Asselberg en Matthias 
Verhegge zetten hun eerste stappen in 
de Herentalse politiek en zetelen 
namens CD&V in het BCSD.

Annelies: ‘In mijn job als vroedvrouw 
viel het mij al op dat de groep 
Herentalsenaren die het moeilijk 
heeft, groter wordt. Ook meer 
jongeren en jonge gezinnen worden 
kwetsbaar. Dat zie ik nu ook bevestigd 
tijdens mijn werk voor het BCSD’.

Het comité werkt in de politieke luwte, 
maar behandelt tweewekelijks wel 
meer dan 70 individuele hulpvragen. 
Soms vraagt de sociale dienst ook aan 
cliënten om zelf hun verhaal te komen 
vertellen. 

Matthias: ‘Die persoonlijke verhalen 
zijn erg confronterend en de 
beslissingen niet altijd gemakkelijk. 
Maar zo houden we de vinger aan de 
pols en zien we  welke zorgnoden 
onbeantwoord blijven. Als Europees 
projectenadviseur wil ik ook inzetten 
op vernieuwende begeleidings- 
projecten die mensen uit de armoede 
kunnen helpen’. 

Nieue zorgvorm gelanceerd in ZC Sint-nna

Ook het nieue stadsbestuur blijft 
vastberaden inzetten op kaliteitsvolle 
én betaalbare ouderenzorg.  ls eerste 
in de regio biedt onze stad in het 
oonzorgcentrum St-nna vanaf 
2020  nu ook de mogelijkheid voor een 
oriënterend kortverblijf aan.

Schepen Peter Bellens: Ouderen die voor 
een periode niet thuis kunnen worden 
verzorgd of waarvan de mantelzorgers even 
een adempauze nodig hebben, konden al 
beroep doen op het gekende kortverblijf. De 
nieuwe vorm van een oriënterend 
kortverblijf maakt het voor de zorgverleners 

makkelijker om een juiste diagnose bij de 
zorgvrager te stellen waardoor er nog 
efficiënter een zorgtraject op maat 
uitgetekend kan worden. Met deze nieuwe 
zorgvorm streven we meer dan ooit naar de 
garantie op continuïteit van zorg.

HEEFT U ER OOK 
GENOEG VN ?
IK LLESZINS EL

Jan Snoeys, voorzitter CD&V Herentals

Politiek mag geen synoniem blijven 
voor polariserend gekibbel. ij zien het 
graag anders.           

Ik hou van mensen met tegengestelde 
ideeën die samen een visie ontwikkelen 
over de toekomst. 
Dat is wat politiek zou moeten zijn: Elkaar 
versterken over partijgrenzen heen, elk met 
zijn eigen accent. Goede ideeën durven 
omarmen, jezelf steeds kritisch evalueren 
en durven toegeven dat je fout zat  eerder 
dan de andere te beschimpen.

Ook binnen onze afdeling willen we graag 
op die manier werken. Daarom zijn onze 
werkgroepen aan het werk om binnenkort  
ook jouw mening te vragen over onze 
plannen voor vandaag en de toekomst.
Het zou me een groot plezier doen u op één 
van deze momenten te mogen begroeten, 
zelfs al bent u geen lid van CD&V. 
Ook naar jongeren doe ik een warme 
oproep, jullie vertegenwoordigen de 
toekomst. Hertals is ook jullie stad. Uit je 
mening en geef de toekomst  van onze 
mooie stad mee vorm.




