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Beste  
Herenthoutenaar,

Op het moment dat u dit leest, 
staat er weer een periode van 
warme feesten in koude dagen 
voor de deur, met te veel lekker 
eten en cadeaus maar vooral 
een gezellig samenzijn. Ik wens 
dan ook iedereen alvast een 
zalig kerstfeest en een gelukkig 
Nieuwjaar toe.

In deze editie van ons blad blikken 
we terug op een aantal initia-
tieven en activiteiten die er voor 
N-VA Herenthout uitsprongen. 
We geven ook een overzicht van 
de belangrijkste gebeurtenissen 
in de gemeenteraad tot en met 
november. 

Bij het ter perse gaan was de 
agenda voor december nog niet 
gekend, maar traditioneel zien 
we daar de wijzigingen aan het 
meerjarenplan en het budget. 
Zeg maar: de goede voornemens 
van het gemeentebestuur. Maar 
zoals u wellicht zelf al moest 
vaststellen, halen niet alle goede 
voornemens het einde van het 
jaar. Daarover binnenkort meer.
Veel leesplezier en we zien elkaar 
weer in 2017!

Paul Verstrepen
Voorzitter N-VA Herenthout

Repair café verlaagt de afvalberg
Een repair café is een vrij eenvoudig concept: mensen kunnen – volledig 
gratis – een dag terecht op een centrale plaats met een of meerdere kapotte 
voorwerpen. Daar probeert een groep vrijwilligers alles zo goed mogelijk 
te herstellen, terwijl de eigenaar zich tegoed kan doen aan een drankje. 
De achterliggende bedoeling is niet alleen mensen te helpen, maar meteen 
ook de afvalberg kleiner te maken. Budgetbewust, en een kleinere afval-
berg: twee zaken waar N-VA Herenthout volledig achter staat!
En dus waren we erbij op zaterdag 8 okto-
ber op het eerste Herenthoutse repair café, 
met maar liefst drie van onze bestuurs-
leden. Cis Horemans en Paul Verstrepen 
hielpen als techniekers en Magda Boeckx 
als kledingspecialist. 

N-VA repareert mee
Na een stevige namiddag noeste arbeid 
hebben we een strijkijzer, koffiezetapparaat 
en printer kunnen redden van Recupel. Een 
zaagmachine en radio hebben dan weer 
in rooksignalen hun definitieve heengaan 
geseind en zijn wanneer u dit leest allicht 

al omgevormd naar een onderdeel van een 
ander toestel. 

Wij vonden dit repair café alvast een mooi 
initiatief. Wat ons betreft, mag er gerust 
een vervolg komen. Cis hoopt alvast vurig 
dat er op zijn hersteltafel dan misschien een 
oude moto mag langskomen. 

En voor wie er nog aan twijfelde: zo’n 
budgetvriendelijk concept, dat moet uitge-
vonden zijn door een Nederlander, zeker? 
Gelijk heeft u, door Martine Postma meer 
bepaald. 

N-VA Herenthout wenst 
u een schitterend 2017!
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N-VA Herenthout beleefde magische Familiedag
Op zondag 11 september was Plopsaland even ingenomen door de N-VA. Niet als poging tot een schimmige 
staatsgreep, maar wel voor de N-VA-familiedag. Vanuit heel Vlaanderen zakten bussen met leden en hun 
gezin af naar De Panne. Niet alleen vervoer was voorzien, in de bus werd ook een licht ontbijt met koffie 
geserveerd. 

De ontvangst aan de ingang verliep zeer vlot en iedere bezoeker 
kreeg drankbonnen en inkomkaarten. Nog even langs het waak-

zame oog van de security, die handtassen en rugzakken  
controleerde, en de pret kon volop beginnen. Bijkomende  
attracties, die er op normale dagen niet aanwezig zijn, waren  
de vele N-VA-standjes verspreid doorheen het park. Hier werden  
gadgets uitgedeeld, die er meteen ook voor zorgden dat Plopsa-
land geheel geel kleurde. Overal waar je keek, werd je verblind 
door de gele ballonnen, brillen en hoedjes.

Bekende politici stonden gewoon mee aan te schuiven voor de 
attracties. Tijdens het wachten kon je dus even een praatje slaan 
met ministers en parlementsleden over de politieke actualiteit, het 
weer, of hun favoriete Prinsessia-prinses: een unieke ervaring. 

Om 15 uur kon je over  de koppen lopen aan het podium, waar 
Bart De Wever zijn toespraak hield. Een half uur later gaf hij dat 
podium af aan K3 en was het aan de kinderen om op hun beurt 
uit de bol te gaan. Kortom, een magische familiedag!

Een terugblik op 2016

Hoogte- en dieptepunten van de gemeenteraad
2016 was een vrij flauw jaar in de Herenthoutse gemeentepolitiek. Vaak zagen we op de agenda vooral  
aktenames en vaststellingen terwijl belangrijke dossiers, zoals de kantine van het sportcomplex of de nieuwe 
podium-fuifzaal op de site Verheyen, alweer ontbraken. Desalniettemin bieden we u een overzicht van de 
hoogtepunten van dit politieke jaar.

In januari keurde de meerderheid de 
werken goed aan de Dekbunders, waarbij 
belangrijke bezwaren van de bewoners 
werden genegeerd. De voorziene wegen 
met open grachten zijn bijvoorbeeld soms 
te smal om twee auto’s veilig te laten  
kruisen. Een pak positiever zijn we over 
de gemeentelijke cadeaubon, die de  
middenstand een boost kan geven.

De gemeente besloot in februari ook een 
vestigingspremie voor zelfstandigen in te 
voeren. De N-VA stelde een amendement 
voor om ook nachtwinkels, die  
momenteel ontbreken in het  
Herenthoutse aanbod, te steunen.  
Dat voorstel haalde het niet.

In het kader van een groots gepland 
bouwproject op de Markt met onder-
grondse parking achter de kerk, werd er 
in maart uitzonderlijk geluisterd naar 
praktische verwittigingen van de oppo-
sitie, rond problemen met markt, kermis 
en brandveiligheid. Het is ook de maand 
waarin een ongeziene kakofonie van 
wegenwerken startte (met de Bouwelse 
Steenweg, het Punt, en de E313 op kop), 
ondanks waarschuwingen van de N-VA 
voor betere spreiding.  

Het parkkeerroutenetwerk dat CD&V 
had aangekondigd zou er zijn tegen het 
bouwverlof. Bij het schrijven van dit blad, 
zien we hiervan nog steeds geen spoor.

Op de zitting van april werd de verkoop 
goedgekeurd van de gronden aan de  
Cardijnlaan, waar momenteel KFC  
Herenthout nog gehuisvest is, aan de 
Kleine Landeigendom. De club zal de 
gronden in gebruik kunnen nemen vanaf 
1 januari 2018, behoudens vertragingen 
zoals we in dit dossier al zo vaak zagen. 
De bezwaren rond het bouwproject op 
de Markt blijken slechts gedeeltelijk 
opgelost, waardoor de oppositie zich uit 
voorzichtigheid onthoudt.

In mei lag als belangrijkste punt de jaar-
rekening van 2015 voor. Naast een aantal 
positieve zaken zoals een dalende kost 
voor afvalverwerking, viel ons oog vooral 
op het grote aantal geplande en gebudget-
teerde zaken dat niet werd uitgevoerd.

In juni polste de N-VA naar een plots 
opgedoken wegversmalling op Zelle, op 
grondgebied van Grobbendonk, met  
overlast voor heel wat boeren tot gevolg. 
Ook de schepen van Verkeer was hier 
niet mee akkoord. Hij onderhandelde 

met Grobbendonk en Herentals met een 
tractorsluis als tijdelijke oplossing.

Na de vakantie lag in september opnieuw 
een voorstel tot concessie voor het GOC 
Ter Voncke voor, waar de oppositie al in 
mei bezwaren bij had. Terecht, zo blijkt, 
want er werd geen kandidaat gevonden. 
Ook in dit ontwerp stonden trouwens nog 
een aantal fouten, die in allerijl rechtgezet 
moesten worden.

In oktober bleek uit een verslag van het 
managementteam dat de diensten het  
gevoel krijgen dat de oppositie sterk van 
leer trekt tegen hun werking. Dat wil de 
N-VA in de gemeenteraad, maar ook hier, 
volmondig ontkrachten. Wij deinzen 
inderdaad niet terug van scherpe kritiek 
op de politieke sturing van de diensten. 
Maar we hebben ook een mateloos  
respect voor de mensen die in vaak moei-
lijke omstandigheden, en met beperkte 
middelen, elke dag het beste van zichzelf 
geven in onze gemeentelijke organisatie.

Op de agenda voor november stond 
tenslotte een herziening van de ophaling 
voor grof huisvuil, en de traditionele  
herziening van een aantal reglementen.

De N-VA in het OCMW

Geen stoelendans ten koste van een effectieve oppositie
Wie zich ons eerste blad van de nieuwe bestuursperiode herinnert, weet misschien nog dat de N-VA  bij de 
installatie van de nieuwe gemeente- en OCMW-raad door een administratief probleem een OCMW-zetel 
waar onze partij recht op had misliep. Die zetel kwam terecht bij Eenheid, met de belofte dat na drie jaar 
alsnog N-VA’er Valerie Verlinden deze plek zou innemen. Maar helaas is de politiek een woelige business. 
De collega’s van Eenheid waren perfect bereid om hun deel 
van de afspraken na te komen, maar omdat Christine Peeters 
als onafhankelijke wou gaan zetelen, kwam er een kink in de 
kabel. Voor de voordracht van een nieuwe OCMW-kandidaat 
is namelijk het akkoord nodig van een meerderheid van de 
verkozenen op de lijst van 2012. De handtekening van mevrouw 
Peeters was dus vereist. We hebben meerdere pogingen gedaan 
om haar te overtuigen, maar daar slaagden we niet in door haar 
steeds veranderende eisen naar een partij die zij zelf de rug heeft 
toegekeerd.

Omdat het in dit geval aan de gemeenteraad is om een nieu-
we voordracht te doen, zou het dus kunnen dat die cruciale 
OCMW-zetel in handen komt van de meerderheid. Daarom 
besliste N-VA Herenthout dat het voor ons belangrijker is dat 
die zetel goed wordt ingevuld door iemand die met passie en 
vakkennis een kritisch tegengewicht kan geven, dan te blijven 
vechten tegen de bierkaai om koste wat het kost een N-VA-logo 
op die zetel te kunnen plakken. 

We hebben dan ook de keuze gemaakt om niet verder te onder-
handelen met mevrouw Peeters en ons vertrouwen te schenken 
aan Wendy Gevers van Eenheid om deze functie tot het einde 
van de legislatuur te bekleden. Wij danken Eenheid voor hun 

correcte houding en wensen Wendy ook de resterende 24 maan-
den veel succes.

 De N-VA wil geen postjes in de OCMW-raad pakken te 
allen prijze: goed beleid primeert!
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n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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

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 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:     /     /


