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Bedankt aan iedereen die zwerfvuil 
opruimt! 

Herenthoutse straten hebben nog te vaak te kampen met zwerfvuil. 
Gelukkig kunnen we rekenen op heel wat vrijwilligers die met zak en 
grijper de straten optrekken om andermans rommel op te ruimen. Voor 
hen heeft de N-VA niets dan lof. Nogmaals een welgemeende dankjewel 
aan al onze afvalpeters en –meters voor jullie inzet voor onze gemeente. 

Natuurlijk blijft het dweilen met de kraan 
open als er geen mentaliteitswijziging  
gebeurt. Het kan natuurlijk steeds dat je 
onderweg een stukje auto of fiets verliest, 
of dat afval dat je goedbedoeld in de vuil-
bak wou kieperen per ongeluk wegwaait. 
Maar afval achteloos in de natuur of op 
straat dumpen, dat kan écht niet. 

Het is gemakkelijk om te denken dat één 
blikje of die één peuk geen verschil maakt. 
Maar als iedereen zo denkt, zit je al gauw 
met veel zwerfvuil opgescheept. Daarom 
deze oproep aan alle inwoners van  
Herenthout: gooi nooit iets achteloos weg. 
Want de kostprijs daarvan komt op de 
kap van de hele samenleving terecht.

Beste dorpsgenoot,

U heeft het ongetwijfeld al 
vernomen: sinds 1 april hebben 
we een nieuwe burgemeester. 
Roger Gabriëls heeft de sjerp na 
tien jaar doorgegeven aan Patrick 
Heremans. 

Ondanks de soms pittige discus-
sies die we in de gemeenteraad 
hebben gevoerd met burgemees-
ter Gabriëls, bedanken we hem 
graag welgemeend voor zijn inzet 
voor Herenthout. We wensen hem 
van harte een deugddoend en 
rustig pensioen.

Ik wil meteen van de gelegenheid 
gebruik maken om ook zijn opvol-
ger van harte succes te wensen. 
Patrick Heremans hebben we in 
zijn hoedanigheid als schepen 
steevast leren kennen als een 
man met dossierkennis. 

We zijn het zeker niet altijd eens, 
maar Heremans gaat graag het 
debat inhoudelijk aan om zijn  
keuzes te verdedigen. Als hij 
diezelfde passie in het burge-
meestersambt blijft hanteren, 
kijk ik alvast uit naar de komende 
gemeenteraden.

Veel leesplezier!

Ben Verhaegen
Fractieleider N-VA Herenthout

Meer weten over N-VA Herenthout?
Omdat we onze leden en sympathisanten nog beter willen informeren,  
sprongen we op de sociale mediatrein.
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N-VA zet zich in voor het goede doel
Ook N-VA Herenthout deed een behoorlijke duit in het zakje tijdens de Warmste Week van Music For 
Life, de jaarlijkse benefietactie van Studio Brussel. 

Wij schonken aan onze leden een mooi luciferdoosje met kaarsjes en lucifers. Het aankoopbedrag gaat naar 
een paar fantastische goede doelen, waar onze ‘Vlaamse Madam’ Marieke Vervoort meter van is. Het gaat om 
blindengeleidenhondenvereniging Canisha, de vereniging Pinocchio – die zich inzet voor kinderen met brandwonden – en 
Villa Clementina, dat opvang biedt aan kinderen met een beperking. 

In totaal haalde de N-VA bijna 44 000 euro bij elkaar voor de Warmste Week. Alle Vlamingen hebben trouwens hun warm hart 
laten zien, want in totaal bracht Music for Life een recordbedrag van 7,8 miljoen euro op. Daarmee worden niet minder dan  
1 311 goede doelen blij gemaakt.

Tine van der Vloet te gast op kaas- en wijnavond

In vino veritas
Op 17 maart organiseerde N-VA Herenthout in het GOC Ter 
Voncke een gezellige kaas- en wijnavond. Naast de lekkere hapjes 
en drank genoten de gasten ook van een boeiende gastspreker. 
Ditmaal was dat Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet.

Tine is in het parlement een van de experts op vlak van zorg. Haar toelichting 
over de persoonsvolgende financiering voor personen met een beperking 
kon op geen beter moment komen: de ingrijpende wijziging waarbij de 
zorgbehoevende zelf kan kiezen hoe hij of zij het zorgbudget inzet, was de 
dagen ervoor niet uit de pers weg te slaan.

Wat extra toelichting over deze complexe materie was geen overbodige luxe. 
Ons publiek maakte in ieder geval gretig van de mogelijkheid gebruik om na 
afloop (en bij een heerlijk wijntje) bij Tine na te vragen wat dit nu voor hun 
concrete situatie betekent. Want zoals ieder persoon met of zonder beperking, is 
ook elke situatie uniek.

Levensloop tegen kanker
N-VA Herenthout zet de schouders onder de 
Levensloop. In een aflossingsploeg lopen en 
wandelen we samen 24 uur lang.  Het is een gezellig, 
sportief evenement, waarbij winnen of verliezen 
van ondergeschikt belang is. De enige winnaar is de 
Stichting tegen Kanker. 

Omdat politiek bij dit evenement de schijnwerpers niet mag 
stelen van de strijd tegen kanker, laten we onze N-VA-vlag voor 
een keer een andere lading dekken. We nemen dan ook deel 
onder de noemer Nu Voor Anderen.

Ga jij de uitdaging aan? 
Wil jij samen met ons deelnemen? Surf dan naar de website 
www.levensloop.be/neteland2017, klik op de knop ‘loop of 

wandel met ons mee’ en sluit je aan bij ons team ‘Nu Voor 
Anderen’. Als deelnemer betaal je 10 euro. Ben je niet zo sportief 
en wil je toch jouw centje bijdragen? Kies dan de optie ‘Doe een 
gift’. De ingeschrevenen worden door ons gecontacteerd met 
meer praktische gegevens over deze Levensloop.

 Zit je zelf met vragen of opmerkingen rond dit thema? Stuur dan een mailtje naar Tine van der Vloet via tine.vandervloet@n-va.be.
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Nieuwe wijk heeft woonerf(je)
Spelende kinderen beschermen is een kerntaak van de gemeente, vindt 
N-VA Herenthout. We zagen dan ook met plezier een woonerfbord 
verschijnen aan het begin van de Elzenstraat. Die vreugde was echter, 
net als het woonerf in kwestie, van korte duur. Het bord dat het einde 
van het woonerf aankondigt, staat immers amper 100 meter verderop.

De Elzenstraat is een doodlopende straat, waar grotendeels gezinnen met kleine kinderen 
wonen. Waarom dan niet heel de straat woonerf maken, zodat de snelheid van wagens 
beperkt wordt tot 20 kilometer per uur en kinderen over de hele weg voorrang hebben? 
Want nu is het verwarring troef. Enerzijds voor de autobestuurder die zijn snelheid op korte afstand meermaals moet aanpassen. 
Anderzijds voor de kinderen omdat de veilige speelzone helemaal niet zo duidelijk afgebakend is. 

Een navraag bij het gemeentebestuur leerde ons dat Herenthout de verantwoordelijkheid afschuift op de ontwikkelaar van de 
wijk. Maar die redenering gaat niet op. De ontwikkelaar moet inderdaad de weg aanleggen en uitrusten, maar eenmaal dat is 
gebeurd, wordt de straat overgedragen aan de gemeente. 

De N-VA hoopt dat de verkeersraad, die plaatsvond nadat deze editie van ons huis-aan-huisblad op de persen ging, het gezond 
verstand zal doen zegevieren.

Financiële kater maar net afgewend

Gemeente ‘vergeet’ belastingen
De financiering van een gemeente is een complexe 
zaak. Naast verschillende kleinere bijdragen voor 
alles van afvalverwerking tot identiteitskaarten zijn 
er namelijk twee belastingtarieven die de gemeente 
vrij kan bepalen: de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing en de aanvullende personenbelasting 
(APB). Deze tarieven moeten (zelfs als ze niet 
veranderen) elk jaar opnieuw goedgekeurd worden 
door de gemeenteraad. En laat Herenthout nu net 
dat vergeten zijn dit jaar.

Toen het Agentschap Binnenlands Bestuur op 20 februari de 
beslissingen opvroeg bij de gemeente, werd de fout opgemerkt. 
Voor de APB is dat niet zo erg: als een beslissing ontbreekt, blijft 
gewoon het bestaande tarief gelden. Voor de opcentiemen geldt 
een ander verhaal. Daar dreigde de gemeente maar liefst 2,4 
miljoen euro mis te lopen. Om dat in perspectief te plaatsen: dat 
is zo maar even een kwart van het hele Herenthoutse jaarbudget.

Centraal meldsysteem moet vergeten deadlines  
voorkomen

In alle eerlijkheid: het was geen enkele partij, ook de N-VA niet, 
opgevallen dat de tariefbevestiging niet op de gemeentelijke 
agenda stond. We willen dan ook niemand met de vinger wijzen. 
Wat we wel vragen, is een dringende oplossing voor dit nijpende 
probleem en een procedure om dit soort ‘vergetelheden’ in de 
toekomst te vermijden.

Op een allerijl samengeroepen extra gemeenteraad op 27 
februari werden spijkers met koppen geslagen. Dat leidde tot 

de oprichting van een centraal meldsysteem voor deadlines, 
om een herhaling van dit scenario te vermijden. Hopelijk kan 
de nieuwe burgemeester ook de angst voor constructief advies 
uit de oppositie, en transparantie in het algemeen, snel een halt 
toeroepen.

Transparantie kan beter

Want volgens ons had die extra gemeenteraad (en alle daarbij 
horende zitpenningen) ook vermeden kunnen worden. Want op 
de avond van 20 februari, de dag dat het probleem opgemerkt 
werd, was er ook een gemeenteraad. Daar hadden de raadsleden 
al een beslissing kunnen nemen. Maar dat was onmogelijk 
omdat enkel de meerderheidsfracties op de hoogte waren en de 
oppositie in het ongewisse werd gehouden.

 Herenthout dreigde een kwart van al haar    
   jaarbudget mis te lopen.

 Breid de zone 20 uit tot meer dan           
   honderd meter, zegt de N-VA.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
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