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HERENTHOUT

De N-VA heeft een hart 
voor Herenthout.

Beste inwoner

Het wordt een belangrijk jaar voor u en 
uw gemeente. Zes jaar na de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen trekken we op 
14 oktober opnieuw naar de stembus om 
negentien nieuwe gemeenteraadsleden te 
kiezen. Hiernaast kan u alvast lezen wat 
er in oktober allemaal op het spel staat.

Wie weet krijgt u dan zelf zin om in actie 
te schieten. Als onze standpunten u  
aanspreken en u mee wil bouwen aan  
de toekomst van onze gemeente,  
dan mag u ons altijd contacteren via  
herenthout@n-va.be. We brengen u 
graag een bezoekje met meer informatie.

Verder leest u in ons huis-aan-huisblad 
de laatste perikelen rond KFC Herenthout 
en vindt u een uitnodiging voor onze 
tweede kaas-en-wijnavond. We hebben 
een gastspreker kunnen strikken om u  
tegen te zeggen: burgemeester van 
Dessel en Vlaams 
Parlementslid Kris  
Van Dijck.
 
Tot slot wens ik u veel 
leesplezier!

Paul VERSTREPEN
Afdelingsvoorzitter

Gemeenteraadsverkiezingen

Wat staat er op het spel in oktober? 
Intro groot Intro groot Intro groot Intro groot Intro groot Intro groot 
“Het zijn uiteindelijk ‘maar’ gemeenteraadsverkiezingen”, wordt wel 
eens gezegd. “Bijzaak, de echte macht zit toch op Vlaams en federaal 
niveau.” Niets is echter minder waar. Uw gemeenteraadsleden zijn 
bevoegd voor tal van zaken waar u dagelijks mee in aanraking komt. 
Denk maar aan het verkeer in ons dorp. Veilige voet- en fietspaden en 
de parken waar uw kinderen spelen. Wat staat er nog meer op het spel? 

  Het evenwichtig verdelen van uw be-
lastinggeld over onze verenigingen en 
diensten.

  Het onderhouden van het bestaande 
patrimonium en een visie ontwikkelen 
voor de toekomst.

  Een leefbaar Herenthout, met ruimte 
voor nieuwe gezinnen in betaalbare 
woningen.

  Een dorp waar onze jeugd zich kan 
uitleven en later een mooie en waardige 
oude dag beleeft.

  Een bruisend Herenthout, met carnaval 
en in de rest van het jaar.

  Een veilig Herenthout, waar iedereen 
zich welkom kan voelen ongeacht af-
komst, geaardheid of beperking.

Geen keuze om licht mee om te springen 
dus, integendeel zelfs. Gelukkig heeft u 
nog ruim de tijd om uw keuze te maken 
tegen 14 oktober. Wij doen er alvast, 
samen met onze kartelpartner Eenheid, 
alles aan om u te overtuigen van onze 
visie.

Kom zeker zelf eens kijken hoe het er aan 
toe gaat op zo’n gemeenteraad. De zittin-
gen zijn namelijk openbaar. De volgende 
gemeenteraden vinden – behoudens 
wijzigingen – plaats op 16 april en 14 mei 
om 20 uur in de feestzaal aan het gemeen-
tehuis. Op de website van de gemeente, 
www.herenthout.be, vind je steeds de 
meest recente informatie.

Kaas-en-wijnavond
Gastspreker: Kris Van Dijck

De toegang is gratis en ie-
dereen is welkom. Deelname 
aan het kaasbuffet kost 18 
euro (1 glas wijn inbegrepen), 
maar u kan uiteraard ook 
gewoon een glaasje komen 
drinken en luisteren naar de 
uiteenzetting van onze gast-
spreker Kris Van Dijck. Hij is 
burgemeester van Dessel  
en Vlaams Parlementslid. 
Inschrijven voor het kaas- 
buffet kan via mail  
(herenthout@n-va.be)  
of telefonisch via  
(0468 21 24 74)

Uw inschrijving is pas geldig 
na betaling op rekeningnum-
mer BE56 9731 0526 0188.

Meer weten over 
N-VA Herenthout?

 www.n-va.be/herenthout
 N-VA Herenthout

Vrijdag  
4 mei
19.30 uur

GOC Ter Voncke



N-VA werkt mee aan oplossing 

KFC Herenthout in nauwe schoentjes
U kon in dit blad al vaker lezen over de perikelen rond KFC Herenthout. En dan hebben we het niet 
over de voetbaluitslagen, maar wel over de tumultueuze bouw van de nieuwe kantine die vorig jaar 
haar deuren heeft geopend.

N-VA waarschuwde eerder al voor kostprijs kantine
De kantine werd door de club gebouwd met een projectsub-
sidie van 150 000 euro en een renteloze lening van 650 000 
euro door de gemeente. De N-VA heeft steeds gewaarschuwd 
voor de haalbaarheid van het project, gezien de geschatte 
kostprijs 1 200 000 euro bedroeg, en we de club in 2014 al 
moesten wijzen op fouten in hun boekhouding.

Toch bleef de club volhouden, geruggesteund door een aantal 
mandatarissen van GBL, dat zij het verschil van 400 000 
euro tussen de kostprijs van het gebouw en de centen van de 
gemeente konden dichtrijden door een heel deel zelf te doen 
en door middel van sponsoring.

Een half jaar na de opening van de nieuwe kantine kwam de 
aap uit de mouw: de totale kostprijs bedroeg 1 050 000 euro. 
Er zijn nog voor maar liefst 135 000 euro aan onbetaalde 
facturen. Daarbovenop komen de onbetaalde huur van 4 000 
euro aan de gemeente voor de vorige locatie en achterstallige 
belastingen. Het rooskleurige plaatje dat de meerderheid keer 
op keer heeft bovengehaald om onze bezwaren te sussen, ligt 
definitief aan diggelen.

Faillissement club ramp voor spelers en sponsors
Waar de N-VA voor waarschuwde, kwam uit. Dit is geen zaak 
om vrolijk van te worden, integendeel zelfs. Een faillissement 
van de club zou namelijk een ramp betekenen voor de spelers en 
hun supporters. Dat is dan ook iets dat we te allen koste willen 
vermijden.

Extra lening molensteen rond nek KFC Herenthout
In februari stelden GBL en CD&V dan maar voor om zich als 

gemeente borg te stellen voor een extra lening voor de club 
van 150 000 euro, ondanks een negatief advies van de finan-
cieel beheerder van de gemeente. De gemeenteraad werd niet 
eens ingelicht over de voorwaarden van de lening. We kon-
den wel de voorlopige jaarrekening inkijken. Opnieuw is ons 
oordeel ontnuchterend: wederom kloppen de cijfers niet en 
is er geen boekhoudkundig evenwicht. Daar bovenop extra 
gaan lenen zou het definitieve failliet van KFC Herenthout 
betekenen. Want vergeet niet: geld lenen kost ook geld.

Oppositie stelt alternatieven voor
In januari al werden er nochtans twee alternatieven geformu-
leerd door de oppositie. We kunnen zelf extra geld lenen aan 
de club. Dan herschikken we dat in de totale leenlast die de 
club nog bij de gemeente heeft. We verwachten dan ook wel 
dat KFC zich schikt naar toezicht van de gemeente over de 
financiën.

Iedereen wint bij voorstel van N-VA
Ofwel, en dat is de optie die de N-VA verkiest, beschouwen 
we de club als virtueel failliet en gaan we ervan uit dat de 
club de renteloze lening aan de gemeente niet kan terugbeta-
len. Volgens de overeenkomst komt het gebouw dan integraal 
in handen van de gemeente. Dan kan de gemeente de factu-
ren verder betalen, maar kunnen ook andere verenigingen 
gebruik maken van de infrastructuur. Voor KFC kan dan 
een redelijke huurprijs worden uitgewerkt en zijn zij verlost 
van gemeenteraadsleden die lastige vragen stellen. Zo wint 
iedereen bij dit verhaal. Op het moment van schrijven, is er 
nog geen oplossing gekend. Een toekomstig overleg wordt 
gepland. We houden u zeker verder op de hoogte.
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De N-VA werkt mee aan 
een oplossing voor de 
financiële situatie waarin 
KFC Herenthout  
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Nieuw brandweerreglement
Het nieuwe reglement voor de brandweerzone Kempen, dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 
februari, moet er voor zorgen dat u en ik zonder gevaar voor brand elke winkel, café, zaal of zelfs tent 
kunnen bezoeken. 

Grote verantwoordelijkheid 
Fantastisch, horen we u denken. Absoluut, want veiligheid is een van onze grote streefpun-
ten. Maar het houdt ook heel wat verantwoordelijkheid in voor de organisatoren van eve-
nementen. Zij moeten er namelijk op toezien dat dit reglement volledig nageleefd wordt. 
Dat is niets om lichtzinnig mee om te springen, want er staan hoge boetes op. En als er iets 
misloopt, en het evenement is niet volgens de regels verlopen, zijn zij verantwoordelijk. En 
dan hebben we nog niet gesproken over de bijkomende kosten. 

Gemeente moet helpende hand bieden
Om die reden pleiten we er voor dat ons gemeentebestuur gratis veiligheidsattributen ter 
beschikking stelt zoals brandblussers, pictogrammen, veiligheidsverlichting enzovoort. 
Daarnaast willen we ook opleidingen voorzien in het correcte gebruik van blusmiddelen. 
Ook moeten we zorgen dat de eventuele keuring door de brandweer gratis kan. Elk initia-
tief dat de mensen samenbrengt, moet gesteund worden.

Plan om CO
2
 te reduceren nog niet op stoom

Herenthout moet meer dan tandje bijsteken
Op 27 januari 2014 tekende voormalig burgemeester Gabriels het Burgemeestersconvenant. Met de onderte-
kening van dit document beloofde de burgemeester, en met hem de schepen van Milieu, om onze CO2-uitstoot 
met 20 procent te verminderen tegen 2020. Om dat doel te halen, moet Herenhout een tandje bijsteken. 

N-VA steunt doel 
Wij van de N-VA steunen dit initiatief nog steeds volmondig. We zitten in Herenthout namelijk met enkele oude, slecht geïsoleerde 
gemeentelijke gebouwen, verouderde stookinstallaties en zeker met een verouderd wagenpark. 

Wat heeft Herenthout tot nu toe gedaan?
We zijn ondertussen over de helft. Tijd om een tussentijdse balans op te maken. Wat heeft Herenthout tot nu 
toe concreet gedaan?
  Twee oude dieselwagens zijn vervangen door gasaangedreven wagens. 

Kostprijs: 61 292 euro 
Uitgespaarde CO2: onbekend

  Het inrichten van een Repair Café, waarover u in een vorige editie kon lezen over onze medewerking. 
Kostprijs: 250 euro 
Uitgespaarde CO2: onbekend 

  Het doven van straatverlichting ’s nachts en het vervangen van oude lampen door ledverlichting. 
Kostprijs: onbekend 
Uitgespaarde CO2: onbekend 

Herenthout moet meer dan tandje bijsteken
We hameren er al langer op: gezien er elk jaar toch een behoorlijk budget ingeschreven wordt in de begroting, moeten we jaar na jaar 
vaststellen dat die middelen amper gebruikt worden. Het resultaat is dan ook zeer pover. We vrezen dat we op deze manier de beloofde 
reductie van 20 procent nooit zullen halen. Herenthout moet meer dan een tandje bijsteken. 

Om het Burgemeestersconve-
nant, dat tegen 2020 twintig 
procent minder CO2 uit wil 
stoten, te halen is er nog veel 
werk aan de winkel.

  Heb je vragen over dit reglement? Mail naar herenthout@n-va.be. We zullen je zo goed mogelijk helpen.



Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

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


