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HERENTHOUT
Een memorabel jaar
Beste Herenthoutenaar,
Het is weer de tijd van kalkoenen,
kerstbomen, een gezellig haardvuur
en spelende kinderen in de sneeuw
met dikke handschoenen en jassen.
Maar voor de Herenthoutenaar is
het ook de tijd van de kerstmarkt,
de stoet van de prinsen en de
eindejaarskoopjes bij onze lokale
middenstand.

V.U.: Paul Verstrepen - Itegemsesteenweg 26 - 2270 Herenthout - herenthout@n-va.be

De raadsleden krijgen in deze
periode de meerjarenplanning
van de gemeente te zien. Bij het
ter perse gaan van dit blad,
hadden we die nog niet ontvangen. We kunnen er dus helaas
niet dieper op ingaan. Maar dat
heeft u in ons volgend nummer tegoed.
December is ook een moment om
even stil te staan bij het afgelopen
jaar. En dat is me er eentje geweest:
vol politieke schandalen waarover
u in onze vorige nummers al uitgebreid kon lezen. 2013 was ook het
eerste jaar waarin onze fractie actief
was, op een constructieve manier
vanuit de oppositie.
Voor nu rest
mij vooral u
prettige
feesten te
wensen en
een vrolijk
2014 voor u,
uw familie,
en onze gemeente.

N-VA: DRUGSBESTRIJDING OOK IN HERENTHOUT PRIORITEIT
Cannabisplantages worden in ons
Vlaanderen duchtig bestreden.
Ook onze gemeente had vorige
maand de twijfelachtige eer een
kweekcentrum opgeruimd te
krijgen in de Koestraat. Er werden
in 2011 1070 hennepplantages
opgerold in België.
Energienetbeheerders werken op
lokaal niveau samen met gemeentes en politiekorpsen. Er wordt
elektriciteit afgetapt op illegale
wijze, voor deze energieverslindende installaties.
Deze problematiek gaat de N-VA natuurlijk sterk ter harte.
Niet alleen werd het als prioriteit vooruitgeschoven in het
Antwerps beleidsplan (als het regent in Antwerpen, druppelt
het in Herenthout), het raakt ook belangrijke punten van onze
visie op beleid:
• het gaat gepaard met onveiligheid, direct door brandgevaar, indirect door het
drugsverbruik
• het is een uiting van weinig buurtcontrole en gemeenschapsvorming in de
straat
• het is een opstap naar harddrugsgebruik hetgeen gepaard gaat met diefstal en
geweld
Laten we ons dus samen inspannen deze misdaad buiten onze gemeente en buiten
Vlaanderen te houden. Ook begeleiding en regulering leveren goede resultaten.

BEN VERHAEGEN,
Fractieleider

www.n-va.be/herenthout

DENKEN.DURVEN.DOEN.

VALERIE VERLINDEN EN MAGDA BOECKX:

“Leren luisteren naar de bevolking is echt niet zo moeilijk”
Denken op lange termijn
hoort bij de lokale politiek.
Wat is de belangrijkste uitdaging voor het
lokale beleid in
Herenthout?

Valerie en Magda zetten
zich in voor Herenthout
als N-VA-bestuurslid.

Zorgen voor iemand anders is eigen
aan de mens. Ouders zorgen voor
hun kinderen, die kinderen zorgen
later vaak voor hun ouders. Maar
veel mensen zorgen ook voor familie, voor vrienden of voor andere
mensen, als mantelzorger, als vrijwilliger of professioneel.

Magda: Als actief lid
van N-VA Herenthout
luister je naar de mensen. Je werkt hun
ideeën uit, je overlegt,
je verbetert. Je draagt
met andere woorden bij aan het beleid, ook al is dat in de oppositie.
Maar steeds vanuit en met het oog op
de mensen.

Je dagdagelijks inzetten voor anderen
is niet altijd vanzelfsprekend. Elke
dag zorgen voor anderen kan soms
loodzwaar zijn, maar maakt je altijd
volledig. Valerie Verlinden en Magda
Boeckx, beiden bestuursleden van
N-VA Herenthout, zijn zulke mensen.

Valerie: Voor die verbetering blijft het
erg belangrijk de gemeentekas op peil
te houden. Doordachte uitgaven
maken, betekent de middelen gericht
inzetten. Denken op lange termijn
hoort daarbij. Het budget goed beheren met duidelijke prioriteiten vind ik
dus erg belangrijk. Zodat de mensen
van Herenthout geen extra gemeentebelastingen moeten betalen voor ondoordachte uitgaven.

Hoe zijn jullie hier in de politiek
beland?

Hoe weten jullie wat er leeft bij de
mensen?

Valerie: Eigenlijk is dit gekomen door
mijn grootouders Herman Drijbooms
en Lucienne Van uffelen. Zij waren
Volksunie-gezind en hebben het
gedachtengoed met enthousiasme
doorgegeven aan hun familie. Met
nieuwsgierigheid en interesse is het
bij mij ook beginnen kriebelen om in
de politiek te stappen en zo iets te
doen voor onze Herenthoutenaren.

Valerie: Dat is een makkelijke voorzet:
echt leren luisteren en geen eigen lof
verkondigen, is zo eenvoudig. Zij
weten tenslotte het beste wat er zich
afspeelt in hun eigen gemeente. Als
ledenverantwoordelijke kom ik dikwijls als een van de eersten in contact
met geïnteresseerden of sympathisanten.

Magda: Mijn reden is iets minder
romantisch: ik werd doodgewoon
gevraagd door een bestuurslid. Dat
leek me een mooie verderzetting van
het dagdagelijks inzetten voor anderen, weliswaar op een algemener
niveau. Gaandeweg ben ik er zo meer
en meer ingerold.

herenthout@n-va.be

Magda: We proberen er dan als team
op uit te trekken, naar elke feestgelegenheid of netwerkmogelijkheid en
daar open en sociaal te zijn. Met losse
babbels en diepgaandere gesprekken
kom je enorm veel te weten van je
dorp.

'Oeps'

napering
bij aan de vers
Femma droeg
sternis.'
ht van de Dui
tijdens de 'Nac

Wat zouden jullie als tandem nog
willen verwezenlijken tijdens deze
bestuursperiode?
Magda: Vandaag is bijna een vierde
van de Vlamingen zestigplusser.
Tegen 2050 zal dat ongeveer een
derde zijn. Vergrijzing en veroudering nemen dus nog wel enkele jaren
een belangrijk plaats in. Zijn we daar
klaar voor? De uitdagingen, ook
lokaal, zijn enorm: toename van
dementie, chronische aandoeningen,
een tekort aan opvangplaatsen in
rusthuizen, een tekort aan geschoold
personeel en noem maar op.
Valerie: Ik zou vooral meer woongelegenheid voor senioren willen. Een
goed voorbeeld is Huize Driane: het
zou een goede zaak zijn mocht dit
complex uitbreiden. Want vaak zijn
de wachtlijsten veel te lang in serviceflats. Dat werkt vereenzaming in de
hand. Ikzelf vind het belangrijk dat
senioren optimaal meedraaien in
onze maatschappij en maximaal kunnen genieten van alle levensjaren.

De vergrijzing is een van de
belangrijkste uitdagingen
voor de komende jaren.
Welke boodschap willen jullie doorgeven aan de kinderen?
Valerie: Werk mee aan een groene gemeente. Hou onze gemeente proper.
Denk aan het milieu en recycleer
mee. Hou ook onze Herenthoutse
wegen zo schoon mogelijk en gooi je
afval in de daarvoor bestemde vuilbakken. Zodat we een veilig en leefbaar Herenthout krijgen. Want jullie
zijn de toekomst!
Magda: Openheid en eerlijkheid
duurt het langst. Je inzetten loont altijd.

Unizo strijkt neer in Herenthout
De N-VA was aanwezig
op de netwerkavond
van Unizo Herenthout

Het N-VA-programma van de vorige verkiezingen pleitte voor meer
activiteiten, bescherming en ondersteuning voor de zelfstandigen. We
waren dan ook erg opgezet met het oprichten van een lokale Unizoafdeling. Met plezier namen we deel aan het netwerkavondje ‘Ondernemerstreffen Unizo Herenthout’.
De Unie van Zelfstandige Ondernemers wil dat de federale regering nog
deze legislatuur aan het ondernemersvertrouwen werkt. In onze gemeente
bouwen de ondernemers, werkgevers en zelfstandigen mee aan het goed
draaien van de lokale economie. Zo bouwen zij aan onze welvaart. We
zouden de N-VA niet zijn als we dat niet daadkrachtig lokaal zouden
bevestigen.

N-VA Herenthout: slechts een muisklik ver
Omdat we op het lokale niveau ook ijveren voor een open communicatie willen we de
Herenthoutse burger informeren via verschillende kanalen op het internet.
We nodigen iedereen uit om ons te volgen op Twitter, te ‘liken’ op Facebook en regelmatig onze lokale website te bezoeken. Op die manier bent u steeds op de hoogte waar
we mee bezig zijn en waar N-VA Herenthout voor staat.
Bezoek ons op het internet:
www.n-va.be/herenthout - www.facebook.com/nvaherenthout - www.twitter.com/NVAHerenthout

Week van de Smaak: Gekruid Huirtuit!
De Toerismeraad van Herenthout
nam dit jaar voor de eerste keer deel
aan de Week van De Smaak.
Op 17 november konden we onze
smaakpapillen laten verwennen
door onze eigenste Herenthoutse
sterrenchefs.
De Week van de Smaak is een jaarlijkse cultureel (eet-)evenement dat u
op een toegankelijke wijze laat kennismaken met ‘smaak’. U kan genieten van eten en drinken, gastronomie
en alles wat daarbij komt kijken.

Bijen zijn geen bijzaak
De bijen hebben het vandaag
bijzonder moeilijk. In grote delen
van de wereld zijn deze dieren de
belangrijkste natuurlijke bestuivers
van heel wat land- en
tuinbouwgewassen. De massale
bijensterfte vormt dus een grote
bedreiging voor de wereldwijde
land- en tuinbouw. Daarom neemt de
N-VA in de verschillende
parlementen en op alle bestuurlijke
niveaus de bijenproblematiek ten
harte.

www.n-va.be/herenthout

Het thema van de Week
van de Smaak was dit
jaar ‘Water & Vuur’.

N-VA Herenthout was ook van de
partij. Na een Fair Trade-aperitief,
aangeboden door de Gros, trokken
we op een culinaire wandeling langs
vier stopplaatsen. Peter Cambré, De
Gouden Lepel, Ann Van Bedts en
Museumcafé De Wimpe verrasten
ons met lekkers en zorgden ervoor
dat niemand iets te kort kwam. Dit
jaar draaide het tijdens de Week van
de Smaak helemaal rond Water &
Vuur: roken en stomen, rivieren,
kanalen, de zee en wat erin rondzwemt.

In Vlaanderen verdween de voorbije
jaren na elke winter haast 40 procent
van de bijenkolonies. De oorzaken van
die massale bijensterfte zijn divers: de
biodiversiteit neemt af, we gebruiken
nog te veel pesticiden en ook de parasitaire varroamijt bedreigt de bijen.
Toch is het nog niet te laat om de bestuivers- en bijenpopulatie weer te
doen aangroeien. Er zijn eenvoudige
maatregelen die iedereen zelf kan
nemen.
Bijvoorbeeld: soms is het beter om de
natuur gewoon haar gang te laten

Door medewerking van onze plaatselijke horeca was deze dag een succes.
Dit leidde onvermijdelijk tot goed
gevulde buikjes.

gaan. Een hoekje of kantje in je tuin inplanten met insectenvriendelijke gewassen geeft hommels en bijen de
kans om zich uit te leven met wat de
natuur hen aanbiedt. Daarnaast kunnen ook de lokale overheden actie ondernemen.
In onze gemeente Herenthout zijn er
ook imkers die begaan zijn met het lot
van de bestuivers. Wil u weten hoe
ook u een steentje kan bijdragen tot
het welzijn van de bijen? Surf dan
naar www.n-va.be/bijen en download
de folder ‘Bijen zijn geen bijzaak’.

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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