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HERENTHOUT
HANDEN UIT DE MOUWEN
Hopelijk heeft u kunnen genieten
van een mooie zomer, en een bijhorende verkwikkende vakantie. Wij
alvast wel, en we zijn klaar om er
ook in het tweede deel van dit jaar
in te vliegen.

V.U.: Paul Verstrepen - Itegemse Steenweg - 2270 Herenthout - paul.verstrepen@n-va.be

Na een turbulente periode ligt er
namelijk nog steeds veel werk te
wachten voor de gemeenteraad: de
uitwerking van de nieuwe voetbalkantine, de heraanleg van de
Bouwelsesteenweg, de invulling
van de plannen voor de aangekochte sites Verheyen (als nieuw
cultuurcentrum) en Serneels (voor
de gemeentelijke logistiek) om er
maar een paar te noemen.
Allemaal projecten die al even in
de steigers staan, maar waar nog
nergens concreet zicht op is.
Wij staan alvast klaar om als
vanouds ons kritisch licht te laten
schijnen, zodat we er vanuit de
oppositie mee voor kunnen zorgen
dat u de infrastructuur krijgt die u
verdient. Zonder de gemeente op te
zadelen met een schuldenberg.
Nog belangrijke werken voor de
boeg dus, maar we steken de
handen uit de mouwen!
Groetjes,
Ben Verhaegen
Fractieleider N-VA Herenthout

www.n-va.be/herenthout

N-VA zet
mee schouders
onder actie
tegen zwerfvuil
Ook dit jaar vond er weer een
grootschalige opruimactie plaats
van zwerfvuil in ons dorp, op
10 oktober 2015.
Ondanks het feit dat zwerfvuil
gecatalogeerd werd als onze
hoogste milieuprioriteit, blijft
het een groot probleem in onze
gemeente.
Op verschillende plaatsen ligt
afval waar het niet thuishoort, ondanks de hulp van zwerfvuilpeters
en -meters die regelmatig gaan
opruimen in verschillende straten
en wijken.
Toch vinden we nog steeds in
verschillende straten en grachten
etensresten, blikjes, plastic flesjes,
zakjes restafval, hondenpoep, ...
Dit hoort in een vuilbak!
Een 70- tot 90-tal mensen nemen
jaarlijks deel aan deze actie,

waaronder soms zelfs hele
gezinnen.
Dat doet ons deugd, want ook de
N-VA zet dit hoog op de agenda.
Daarom was er ook nu weer een
delegatie van N-VA Herenthout
aanwezig.
Indien u ook uw schouders
meewil zetten onder een
properder Herenthout, of als u
meer informatie wil, mag u steeds
een seintje geven aan onze
voorzitter Paul Verstrepen op
het nummer 0474 09 30 29.
Vele handen maken het werk
lichter.

GEMEENTERAAD UIT HET SLOP
De afgelopen maanden was de sfeer binnen de gemeenteraad allesbehalve fraai. De verhoudingen
tussen meerderheid en oppositie waren ongezien
hoog gespannen.
Vanuit de oppositie konden we een gebrek aan
transparantie, openheid en luisterbereidheid vaststellen, terwijl de bestuursploeg van GBL-CD&V de
oppositie muggenzifterij en sabotagegedrag verweet.

Toen hier echter na een controle en herschrijven
enkel nog punten ten voordele van de meerderheid
bleken over te blijven, leek het hek helemaal van de
dam. Het compromis waar de N-VA voor ijverde,
leek als sneeuw voor de zon weg te smelten.

Herenthoutse voetpaden
in slechte staat

Gelukkig bleek uit het debat horende bij het voorstel
dat ook GBL en S.A.M.E.N. het gezond verstand wilden zien terugkeren, zodat een vergadering van alle
fractieleiders over de grens meerderheid-oppositie
heen kon worden samengeroepen. Uiteraard ging
ook de N-VA graag op die uitnodiging in.

In Herenthout is het aangenaam om te wandelen. Jammer genoeg
wordt het ons niet altijd even gemakkelijk gemaakt om over onze
voetpaden te wandelen, zeker niet voor personen die minder mobiel zijn of voor wie met een kinderwagen een veilige wandeling
willen maken.
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Een triest hoogtepunt in die saga was de gemeenteraad in januari, die 16 uur duurde. Heel wat raadsleden konden zelfs de volledige zitting niet bijwonen
omdat ze naar hun werk moesten – een marathonzitting die wij alvast niet voor herhaling vatbaar
vonden.
Daarom was de N-VA de eerste partij die probeerde
een halt toe te roepen aan dit oeverloos gekibbel, en
de gemeenteraad terug uit de loopgraven trachtte
te trekken. Deze poging bestond uit een wijziging
aan het huishoudelijk reglement, waarbij voor
beide kanten een aantal rechten verankerd zouden
worden om de duidelijke tegenstellingen tegemoet
te komen.

De Vlaamse feestdag
blijft een feest voor heel
Vlaanderen, en dus ook in
Herenthout, met een
sfeervolle bijeenkomst in
de gemeentelijke feestzaal.

Het is een probleem waar N-VA Herenthout alvast op blijft hameren.
Een veilige stoep is namelijk van belang voor iedereen.

Zo zullen vragen tot motivering van beleidskeuzes
niet meer uit de weg gegaan worden, zullen schepenen geen informatie meer achterhouden, en moeten
vragen van raadsleden niet meer zonder antwoord
blijven.

Hebt u een probleem gesignaleerd van een voetpad? Meld het aan
onze fractievoorzitter Ben Verhaegen via ben.verhaegen@n-va.be!

De N-VA zal zich alvast aan die engagementen houden. En we zijn ervan overtuigd dat dat ook voor de
andere partijen geldt. Laat ons zeggen dat we kiezen
voor vertrouwen, vertrouwen voor vooruitgang.

11 juli ook in Herenthout
een feest
De avond werd geopend
door onze schepen van
Cultuur, met een toespraak
die eerst terugblikte naar de
historische bron van deze
feestdag: de Guldensporenslag van 1302.
Daarna greep de schepen helaas meteen de feestelijkheden aan om kritiek te geven
op onze Vlaamse ministers,
en het gekibbel dat steeds
weer de media haalt.
Ach ja, zelfs in de beste gezinnen wordt al eens geruzied, maar het belangrijkste
blijft het eindresultaat: een
Vlaanderen dat erop vooruitgaat.
Hoog tijd om die toespraak
door te spoelen met het

herenthout@n-va.be

De staat van onze voetpaden is helaas hier en daar erbarmelijk te
noemen: een hobbelige stoep, losliggende klinkers, schuin oplopende voetpaden, enzovoort.

Resultaat van de vergadering waren concrete engagementen van de oppositie om technische spelletjes uit de weg te gaan, en van de meerderheid om
transparantie te garanderen.

Vlaams volkslied, de Vlaamse Leeuw. Na een eerste valse
inzet, was het bij de tweede
poging wel prijs, en weerklonk de Leeuw uit volle
borst door de feestzaal.
De hoofdact van de avond
was Pasta, een duo schitterende muzikanten die de
avond vulden met een geslaagde combinatie van zang
en humor.
En de al geslaagde avond
werd afgesloten met gratis
bier.
N-VA Herenthout wil de
Cultuurraad en alle helpers
dan ook welgemeend bedanken om van onze Vlaamse
feestdag alweer zo’n succes
te maken.

Personen met een beperking;
waarin kan een gemeente meedenken?
Een bijdrage van Vlaams
Parlementslid Tine van der Vloet
In het Vlaams Parlement volg ik binnen
de commissie Welzijn personen met een
beperking op. Buiten Welzijn is dit echter
een heel uitgestrekt domein. Beslissingen in mobiliteit, onderwijs, sport,…
overal dient men rekening te houden met
een inclusieve(re) samenleving. Lokale
besturen kunnen hierin actief meewerken
door de toegankelijkheid van de samenleving voor mensen met een beperking te
vereenvoudigen.
 Bij aanleg van pleintjes, bij het (ver)
bouwen van openbare gebouwen en
bij de toezegging van een bouwaanvraag
moet de gemeente steeds alles in staat
stellen om alles toegankelijk te maken voor
iedereen. Missen ze de expertise, dan kunnen ze bijvoorbeeld terecht bij Agentschap
Toegankelijk Vlaanderen (met onder meer
de organisatie www.Entervzw.be).

www.n-va.be/herenthout

 Wanneer wegen
worden aangelegd
kan u dit combineren
met het toegankelijk maken van de
bushaltes die erlangs liggen.
Ook voor aanliggende voetpaden,… kan
u maximaal rekening houden met toegankelijkheid.
 Toegankelijke openbare toiletten
ontbreken vaak, in de voorziening hierin
en de aanduiding ervan kan de gemeente
een belangrijke rol spelen.
 Zoals u onlangs kon lezen gaat staatssecretaris Elke Sleurs de fraude met parkeerkaarten voor mensen met een beperking aanpakken. Zeker zo belangrijk is dat
voldoende en gespreide parkeerplaatsen
worden voorzien voor deze mensen.
Wat u ook doet, vergeet zeker niet de
mensen met een beperking erbij te

betrekken en te laten meedenken over
een concept, laat hen testen of iets in de
praktijk werkt,… Wanneer iets theoretisch
haalbaar is, is dit in de praktijk vaak nog
niet het geval. Betrek hen dus zeker bij
het beleid!
Wil u weten wat op Vlaams niveau wordt
gedaan voor personen met een beperking?
U kan altijd meer info vinden op
www.tinevandervloet.be of inschrijven
op mijn nieuwsbrief. Heeft u vragen over
het beleid, laat het me gerust weten!

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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