
HERENTHOUT

Luxe-ontbijt met Jan Jambon
Zondag 17 april, 9 uur
PC Noorderwijk (Ring 27), Herentals

De N-VA-afdelingen van Herentals, Lille, Kasterlee, Vorselaar en Herenthout 
slaan de handen in elkaar om voor een heerlijk luxe-ontbijt met als gast 
vice-premier Jan Jambon.

Inkom bedraagt 15 euro, maar is gratis voor toekomstige N-VA-leden (al wie 
zich voor 8 april inschrijft en 12,50 euro lidgeld overmaakt op onderstaand 
rekeningnummer). Kinderen onder 12 jaar eten mee voor slechts 5 euro.

Inschrijven kan door een mailtje naar yoleen.vancamp@n-va.be of op  
0497 080 071. Vermeld hierbij zeker uw naam en het aantal personen dat komt 
ontbijten. We vragen u vóór 8 april het bedrag te storten op rekeningnummer 
BE65 9790 7228 3896 van N-VA Herentals met de vermelding ‘Ontbijt + naam’.

In de helft van het schooljaar wor-
den onze leerlingen en studenten 
onderworpen aan harde examens die 
moeten nagaan of ze op de goede 
weg zijn dit school- of academiejaar. 

Op gemeentelijk vlak zitten we in 
2016 halverwege de legislatuur. 
Hier is er echter geen systeem van 
structurele evaluatie. Daarom zorgt 
de N-VA hiervoor in dit nummer. Wat 
heeft deze meerderheid goed gedaan 
deze legislatuur? En wat minder 
goed? Zijn we op weg om het einde 
van de legislatuur te halen zoals 
gepland? En wat met de oppositie? U 
leest er alles over op de binnenblad-
zijden.

Daarin ook een kort verslag van de 
gespreksochtend waarop Kamerlid 
Zuhal Demir en minister van Defensie 
Steven Vandeput onze gasten waren.

En ten slotte doen we ook graag een 
warme oproep om samen met ons, 
de omringende N-VA-afdelingen en 
niemand minder dan minister van 
Binnenlandse Zaken Jan Jambon 
te komen ontbijten op 17 april in 
Noorderwijk. Meer informatie vind je 
binnenin!

Hartelijke groet,
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Iets meer dan drie jaar geleden werd de 
gemeenteraad in zijn huidige samenstel-
ling geïnstalleerd. De schepenen en de 
burgemeester van de huidige meerder-
heid (zonder N-VA) legden toen de eed 
af. Een uitstekend moment dus om eens 
te evalueren hoe de huidige coalitie 
ervoor staat.

Ambitie is positief, maar …
Dit bestuur is zeker ambitieus. Een 
aantal grote investeringen staan in de 
steigers. Op sportief vlak is er de heraan-
leg van ’t Kapelleke en de bouw van 
een kantine voor KFC Herenthout. De 
gemeente neemt daarnaast een nieuw 
magazijn op de site Serneels in gebruik 

en ook de broodnodige geschei-
den fietspaden aan de Bouwel-
se Steenweg komen er eindelijk.

De voorbije jaren kwam er bovendien 
een ambitieus plan uit de bus om een 
culturele invulling te geven aan zowel 
de site Verheyen als de pastorij. Ten 
slotte wordt ook de Dekbunders in regel 
gebracht.

Met al die ambities zijn wij het funda-
menteel eens. Ja, Herenthout kan de 
investeringen gebruiken. Helaas loopt de 
uitvoering niet van een leien dakje. Meer 
daarover lees je op de binnenbladzijden.

Drie jaar na de gemeenteraadsverkiezingen
Is Herenthout ten goede veranderd?

Beste dorpsgenoot,

 Paul Verstrepen, 
voorzitter N-VA Herenthout

www.n-va.be/herenthout
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De ambitie van het gemeentebestuur is zeker niet mis. 
Maar helaas liepen heel wat van de geplande projecten al 
vertraging op. We sommen er een aantal op.

Bouwelse Steenweg
Dit dossier was voor een aantal onteigeningen iets te 
lang blijven liggen. Daardoor verstreek de termijn en kon 
de hele procedure opnieuw beginnen. Niet bepaald een 
toonbeeld van goed bestuur dus.

Kantine KFC Herenthout
De club treedt op als bouwheer, maar omdat de 
boekhouding van KFC Herenthout niet klopte – iets wat 
de N-VA aan de kaak stelde – stelde ook de architect zich 
hier vragen bij. Toen die bezorgdheid het schepencollege 
bereikte, besloten zij de architect te ontslaan. 
Gevolg: een vertraging van minstens een jaar én 
ongeveer 90 000 euro – door de gemeente betaalde – 
architectenkosten in de vuilbak.

Bovendien waren er nog andere kleine problemen: 
dossierstukken die niet klopten en gewijzigd moesten 
worden én overeenkomsten die niet helemaal in orde 
waren waardoor de beslissingen over de kantine één of 
meerdere gemeenteraden uitgesteld moesten worden. 

Woningen Cardijnlaan
De verhuis van KFC moet dienen om nieuwe 
bouwgronden vrij te maken op de Cardijnlaan.  
Het geklungel met de kantine brengt dus ook meteen  
de huisvesting voor nieuwe gezinnen om in het gedrang. 
Het is nog onduidelijk of deze belangrijke bron van 
inkomsten deze legislatuur gerealiseerd kan worden.

In het meerjarenplan beloofde de meerderheid om duidelijk en transparant te communiceren. Maar de N-VA 
merkt dat dit alsnog spaak loopt. Hier zijn enkele concrete pijnpunten.

Weinig openheid over kantine KFC 
Herenthout

De informatie over dit project 
is al heel de legislatuur slechts 
beperkt beschikbaar voor 
de gemeenteraad. Ondanks 
herhaaldelijk aandringen van de 
oppositie – de dure blunders uit 
het verleden indachtig – krijgt de 
gemeenteraad geen inzicht in de 
werfverslagen. Erger nog, zelfs het 
schepencollege krijgt de verslagen 
pas als de bevoegde schepen 
beslist dat er iets belangrijk 

instaat.

Bezwaren over  
Dekbunders onvoldoende 
gehoord
Toen deze wijk werd 
aangelegd, is de riolering 
volledig verwaarloosd. 
Dit bestuur wil deze 
wijk eindelijk in regel 

brengen: een lovenswaardig 
initiatief. De manier waarop dit 
gebeurt, verdient echter een stuk 
minder lof.

De provincie legt namelijk op 
dat er open grachten moeten 
komen. Daarom werd er een plan 
voorgesteld met brede grachten en 
een ernstige versmalling van de 
straat. Hierdoor wordt het moeilijk 
om bijvoorbeeld een vuilniswagen 
te kruisen. 

Toen het plan werd voorgesteld, 
kwam er een stortvloed aan 
bezwaarschriften van de 
wijkbewoners binnen, waarop 
het bestuur beloofde een 
negatief advies te geven. Het 
gemeentebestuur zou de zwarte 
piet dan kunnen doorschuiven 
naar de provincie. 

Helaas vergat men dat de wegen 
een bevoegdheid van de gemeente 
zijn, waardoor de meerderheid 
wel kleur moest bekennen. Enkele 
buurtbewoners die op de zitting 
van 21 februari toch even gehoord 
wilden worden – toegegeven, tegen 
het reglement –  werden meteen 
hard door de voorzitter buitengezet.

N-VA vervult  
oppositierol 
met verve
De meerderheid schildert 
de oppositie graag af als 
muggenzifters, die op alles 
commentaar geven voor eigen 
politiek gewin. Dat beeld klopt 
niet. Wel leggen we de vinger 
op de zere wonde als dat nodig 
is. Dat is immers onze taak.

Alle problemen die in dit 
blad vermeld worden, zijn 
door N-VA en de rest van de 
oppositie voorspeld. 

Heel wat van de achterstand 
had vermeden kunnen worden 
door die waarschuwing ter 
harte te nemen. Constructieve 
amendementen van de 
oppositie worden echter 
doorgaans meerderheid tegen 
oppositie weggestemd.

Deze meerderheid wil 
ambitieus zijn en werkt aan een 
aantal projecten die we volop 
steunen. Maar aan de manier 
waarop dat gebeurt, is er nog 
veel werk. En dus blijft de N-VA 
zich roeren in de gemeenteraad.

U kon onze gespreksochtend wel smaken!
In december mochten we u 
massaal verwelkomen op onze 
gespreksochtend. Sprekers van 
dienst waren federaal parlementslid 
Zuhal Demir en minister van 
Defensie Steven Vandeput.

Een volle zaal toeschouwers kon 
de visie op de asielcrisis van Zuhal 
Demir wel waarderen. Zij riep op 
tot een menselijke opvang voor 
asielzoekers. Tegelijk pleitte ze 
voor een strenge controle van de 
buitengrenzen, met een onderscheid 
tussen vluchtelingen en gelukzoekers.

Steven Vandeput had het daarna 
over hoe hij de nabije toekomst van 

ons leger ziet. Hij streeft naar een snel 
inzetbare krijgsmacht die zijn rol zal 
blijven vervullen in de NAVO. Een 
uitdaging die hem nog veel werk zal 
bezorgen. Maar inspanningen zijn 
nodig om de uitdagingen waar de 
wereld momenteel voor staat aan te 
gaan.

Tijdens een goede kop koffie en 
een stukje taart werd er nog verder 
gepraat over deze onderwerpen. 
Een minister en een Kamerlid 
die afzakken naar een kleine 
parochiezaal voor een discussie met 
gewone burgers: daar zijn we trots op 
en dankbaar voor.

Gratis bestaat niet en al zeker 
niet als de gemeentelijke ambities 
zo hoog liggen. Daarom is het 
belangrijk dat er goed wordt 
nagedacht over de kostprijs 
van belangrijke projecten in 
Herenthout. Maar gebeurt dat wel 
altijd?

Site Serneels kost meer dan gedacht
Toen aangekondigd werd dat 
het gemeentelijk magazijn zou 
verhuizen naar de site Serneels, 
vroeg de N-VA meteen duidelijkheid 
over de totale kostprijs. Dus niet 
alleen over de prijs van de aankoop 
en de sanering, die beide deels 
gesubsidieerd worden. Ondertussen 
is het voorziene budget al 
verdubbeld.

Hoeveel is reële kostprijs van Site 
Verheyen?
Bij het pand Verheyen in de 
Molenstraat, dat zal dienen voor 
een nieuwe podium- en fuifzaal, 
ging men al over tot de aankoop 
zonder zicht op de reële kosten. 
De gemeenteraad erkent dat het in 

de begroting opgenomen bedrag 
wellicht niet zal volstaan. Maar 
hoeveel dit dan effectief zal kosten, 
en vanwaar dat geld moet komen, 
kan niemand vertellen.

Lage leninglast: geen verdienste van 
de huidige meerderheid
De leninglast van de gemeente 
is laag gebleven. Dat klopt. Maar 
niet door dit bestuur. Vooral de 
Eenheid-schepen uit de vorige 
bestuursperiode zorgde daarvoor. 
Bovendien is het gebrek aan 
nieuwe leningen vooral een 
gevolg van de elders in dit blad 
vermelde vertragingen. Evenmin 
een verdienste van de huidige 
meerderheid dus.

Financieel plaatje Herenthout oogt onvoldoende gezondVertragingen zijn nefast voor gemeentelijke ambitie

Betere informatie is een noodzaak

www.n-va.be/herenthout herenthout@n-va.be

  De vertragingen brengen de broodnodige woningen aan 
de Cardijnlaan in het gedrang.

 Minister Vandeput was te gast op onze gespreksochtend.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde


