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De Dorpel ontvangt Cultuurprijs 2009 

Het ontmoetingshuis De Dorpel krijgt de Cultuurprijs 2009. De cul-
tuurraad geeft deze prijs sinds 2006 aan een persoon of vereniging 
die zich in de loop van het jaar verdienstelijk heeft getoond op het 
culturele vlak. Andere kandidaten waren De Laatste Getuigen, Frans 
Van Elsen en Theaterspektakel. De jaarlijkse persprijs gaat naar Linda 
Mertens voor Milk Inc., net voor de Thals City Jazz Happening en JCI.

De werking van De Dorpel staat open voor kansarmen en heeft daar-
bij niet alleen oog voor materiële beslommeringen. De vzw spoort 
haar publiek aan tot cultuurbeleving en kunstcreatie. Een hoogtepunt 

Ruimtelijk 
Structuurplan 

Herentals
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vanaf pagina 9

was zeker de viering van het twintigjarige bestaan van De Dorpel in 
april 2008, met een gevarieerd programma van dans, zang, poëzie, 
show en revue.

Cultuur is een dagelijkse bezigheid binnen De Dorpel. Elke tweede en 
vierde vrijdag van de maand tussen 18.30 uur en 20.30 uur kunt u in 
De Dorpel terecht voor het atelier, waar culturele en maatschappe-
lijke ontplooiing centraal staat. De hobbygroep komt elke donderdag 
van 13 tot 16 uur samen om in groep creatief bezig te zijn. De groep 
maakt op een goedkope manier knutselwerkjes en kaartjes voor ver-
schillende gelegenheden. Iedere maand vindt er verder een vormings-
avond plaats, waar allerlei onderwerpen aan bod komen. Vaak zijn dat 
andere culturen of mondiale thema’s als energie- en watervoorziening. 

De Dorpel was ook pleitbezorger voor de Herentalse Vrijetijdspas, 
waardoor de allerarmsten toegang krijgen tot culturele evenemen-
ten. De Dorpel moedigt haar leden ook aan tot cultuurparticipatie, 
bijvoorbeeld aan initiatieven van de Vlaamse Gemeenschap waardoor 
de allerarmsten op een financieel haalbare manier kunnen genieten 
van culturele evenementen.

De Dorpel vzw, Sint-Waldetrudisstraat 37, tel. 014-21 40 73, 
www.dedorpel.org

Help de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Stort een bijdrage op 
rekening nummer 000-0000012-12 van HAITI LAVI 12-12, de 
campagne van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties (Oxfam 
Solidariteit, Caritas International, Handicap International, Unicef en 
Dokters van de Wereld). Als het jaarlijks totaal van uw gift(en) 30 euro 
bereikt, ontvangt u automatisch een fiscaal attest op begin volgend jaar.

HERENTALS
HELPTHAÏTI
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
maart 2010 moeten uiterlijk op maandag 
1 februari bij de redactie zijn. De redactie 
heeft het recht inzendingen te weigeren, 
in te korten en te wijzigen.
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Bericht aan onze lezers buiten 
Herentals en in het buitenland

Als abonnee van de Stadskrant ontvangt 
u het gemeentelijk informatieblad van 
Herentals met De Post. In het beste geval 
vindt u de Stadskrant pas enkele dagen na 
de eerste van de maand in de brievenbus. 
U kan de Stadskrant sneller in huis halen 
met de website van het stadsbestuur. 
Op www.herentals.be kunt u op het 
einde van elke maand de Stadskrant voor 
de volgende maand downloaden. Klik op 
Algemene info > publicaties > Stadskrant 
of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.

Volstaat deze online-Stadskrant voor 
u en vindt u het niet langer nodig om 
een gedrukt exemplaar te ontvangen? 
Laat het ons weten: communicatie@
herentals.be.

www.herentals.be
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WETENSWAARd
Nieuw reglement voor de begraafplaatsen

Sinds 1 januari 2010 is er op de begraafplaatsen van Herentals, Morkhoven en Noorderwijk 
een nieuw reglement van toepassing. Het nieuwe reglement houdt in dat een graf na twintig 
jaar ontruimd kan worden als er plaatsgebrek is op de begraafplaats. Op de begraafplaats van 
Herentals is er al een tijd een gelijkaardig reglement van kracht, zodat hier weinig verandert. En 
de begraafplaats van Morkhoven werd onlangs nog uitgebreid, waardoor daar voorlopig geen 
plaatsgebrek dreigt. Op de begraafplaats in Noorderwijk is dat wel het geval, zodat een aantal 
van de oudste graven geruimd kunnen worden. Nog in Noorderwijk schaft het reglement het 
oude kerkhof achter de kerk af. Dit betekent dat er geen nieuwe graven meer bijkomen, maar 
dat de huidige graven er nog tien jaar mogen blijven liggen. 

Stad ontvangt subsidie voor  
fietspad Saffierstraat

Het stadsbestuur liet een fietspad aanleg-
gen in de Saffierstraat op de brug aan de 
kant van de Toekomstlaan. Omdat dit de 
veiligheid van de fietsers verbetert, krijgt 
de stad een subsidie van 29.369,76 euro 
van de provincie. De technische dienst van de stad tekende de plannen en volgde de uitvoering op.

Vlaamse regering ondersteunt de uitbouw van een sociale 
economiecampus in Herentals

Het OCMW en het stadsbestuur verbouwen de oude spiegelfabriek in de Lierseweg tot een so-
ciale economiecampus. Op de campus krijgen atelier- en opleidingsinitiatieven van het OCMW 
en de Kringwinkel onderdak. Ook ’t Peeseeke verhuist naar de campus. Het doel van de campus 
is om zo veel mogelijk tewerkstellingsplaatsen te creëren voor personen die op de gewone 
arbeidsmarkt uit de boot vallen. Zowel de Europese als de federale en de provinciale overheid 
ondersteunen het project. In totaal gaat het om met 1.515.977 euro, terwijl de kosten van het 
bouwen geraamd worden op 3.400.000 euro. De opening van de nieuwbouw is gepland in het 
voorjaar van 2012.

Verkeersingrepen verhogen veiligheid 

Het stadsbestuur plant een aantal verkeersingrepen die de veiligheid in Herentals moeten ver-
hogen. In Veldhoven komt een proefopstelling met zes verkeersdrempels. Hiermee wil de stad 
de overdreven snelheid en het sluipverkeer in deze straat aanpakken. De zes verkeersdrempels 
kosten 2.309,16 euro.

De stad breidt ook de zone 30 in het centrum uit naar de Sint-Jansstraat en Kerkplein. Zo is de 
zone 30 beter afgebakend en is de situatie veel overzichtelijker voor de automobilisten. Ook de 
Gildelaan en de Molenvest worden na de heraanleg zone 30. 

Op de Olympiadelaan, aan het pad naar het verkeerspark, steken veel fietsers en voetgangers de 
weg over. Om het oversteken veiliger te maken, laat het stadsbestuur hier een oversteekplaats 
voor voetgangers en fietsers aanleggen. Het college van burgemeester en schepenen gunt de 
opdracht aan een firma voor de prijs van 34.794,72 euro. Om de zichtbaarheid van de wegge-
bruikers te verbeteren, laat het stadsbestuur ook twee nieuwe verlichtingspalen plaatsen door 
Iveka voor 5.887,45 euro.
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Tien finalisten voor de verkiezing van de   
Bekendste Herentalsenaar

De verkiezing van de Bekendste Herentalsenaar is volop bezig. We kennen ondertussen de 42 
kandidaten die om uiteenlopende redenen hun sporen nagelaten hebben in de achthonderd-
jarige geschiedenis van onze stad. In de loop van december en januari mocht u uw stem uitbren-
gen op uw favoriete kandidaat. Liefst 1.522 stemmen werden uitgebracht. De tien kandidaten 
met de meeste stemmen stoten door naar de tweede stemronde.

De tien finalisten zijn Armand Delen, Bert Geeraerts, Willy Horemans, Linda Mertens, Pater 
Kristiaan Van Der Linden, Tom Van Dyck, Rik Van Looy, Jos Van Roey, Frans Van Tendeloo en 
Maria Verhaegen. Van februari tot mei mogen deze finalisten en hun promotoren campagne 
voeren om hun kandidatuur te ondersteunen. De tweede stemronde vindt plaats in mei en juni, 
en op zaterdag 31 juli maken we de winnaar bekend tijdens Herentals Viert, het slotevenement 
van de viering van 800 jaar Herentals.

De tien gelukkigen die een cultuurcheque winnen, worden door de cultuurraad persoonlijk op 
de hoogte gebracht. 

Meer informatie: bh.cultuurraadherentals.be

Lied van Hertals 

Herentals Fietst en Feest krijgt dit jaar op zaterdag 31 juli een derde feestdag met Herentals 
Viert, het slotevenement van 800 jaar Herentals. Tijdens dit grootse evenement kunt u op de 
Grote Markt, samen met duizenden anderen, het Lied van Hertals meezingen onder begelei-
ding van een professionele band en twee Vlaamse artiesten. Het Lied van Hertals moet echter 
nog geschreven en gecomponeerd worden. Kruip dus in uw lyrische en muzikale pen en schrijf 
dit unieke lied. Het lied moet in het Nederlands en meezingbaar zijn. Voor de rest zijn er geen 
beperkingen. Om deel te nemen, stuurt u voor 27 februari 2010 een cd-opname van uw lied 
op (samen met de uitgetypte tekst) naar Christel Huysmans, Krakelaarsveld 75, 2200 Herentals.

Meer informatie: huysmans.christel@pandora.be, www.herentalsfietst.be en 
www.herentalsfeest.be

Natuur in de Kempen,  
vroeger en nu 

Op vrijdag 12 februari om 20 uur organiseert de milieu-
raad een thema-avond over de historische evolutie van 
de natuur in de Kempen. Op veel plaatsen ontstaan initi-
atieven om de historische biotopen en landschappen van 
de Kempen te herscheppen. Wat is de motivatie voor 
deze soms controversiële acties tot natuurherstel? Wat 
wil men bereiken en op welke wijze? Wat is streekeigen 
en wat is dat niet? Antwoorden op deze vragen krijgt u 
van Bas Van der Veken, coördinator bij de vzw Regionaal 
Landschap Kleine en Grote Nete, en van Hans Van Dyck, 
professor verbonden aan de dienst ecologie en natuur-
behoud van de Université Catholique de Louvain (UCL). 

De voordracht vindt plaats in de foyer van cultuurcentrum ’t Schaliken. Na de voordracht kunt u 
vragen stellen, en om 21.45 uur biedt de milieuadviesraad zijn nieuwjaarsreceptie aan. Anthony 
Fotoclub presenteert een fotomontage over de natuur in en om Herentals vroeger en nu. 

Op jacht naar het konijn 

In vroegere tijden stuurde het kapittel 
van Bergen elk jaar een afvaardiging naar 
Herentals voor de aanstelling van nieu-
we schepenen. Bij die gelegenheid orga-
niseerde het kapittel een miniatuurjacht 
voor de kinderen. De kinderen verza-
melden zich op de Grote Markt waar 
de meier (de hoogste vertegenwoordi-
ger van het kapittel) onverwachts een 
konijn losliet. Het kind dat het konijn 
driemaal kon vangen, mocht samen met 
de verkozen schepenen, de burgemees-
ter en andere prominenten deelnemen 
aan een feestelijk banket.

De stad herdenkt deze historische tra-
ditie elk jaar tijdens het Spel van de Roe-
taert. Kinderen vangen dan pluchen ko-
nijnen die uit de toren van de Lakenhal 
worden gegooid. Ter ere van 800 jaar 
Herentals mogen dit jaar ook volwas-
senen deelnemen. Het Roetaertkonijn 
houdt zich acht dagen schuil ergens in 
Herentals. Het is de bedoeling dat u via 
de cryptische omschrijving of aanwijzing 
het konijn vindt en bij hem een stempel 
afhaalt voor uw deelnemingsformulier. 
Wie het konijn minstens vijfmaal vindt, 
mag op 1 mei deelnemen aan de loting 
van prachtige prijzen. Voor deelnemers 
met acht stempels is er een extra loting.

Deelnemingsformulieren vindt u bij het 
Roetaertkonijn, in het administratief 
centrum en bij de dienst toerisme. Per 
adres kan er slechts één winnaar zijn.

De tips voor februari zijn:

zondag 14 februari van 14 tot 16 uur

‘Gezonde dieren raken met een 
schop omhoog’

zaterdag 27 februari van 14 tot 16 uur

 ERK 
 K



februari 20104

De begroting 2010: 
de tering naar de nering
 Telt u even mee? 

Einde 2009 legde de gemeenteraad het budget van 2010 vast. Ook Herentals ontsnapt niet aan de gevolgen 
van de financieel-economische crisis. De stad moet zijn uitgaven aanpassen aan de verwachte, lagere, inkom-
sten. Dit betekent dat het stadsbestuur een aantal grote investeringen moet uitstellen en dat de dagelijkse 
werking van de stad met minder middelen moet werken dan gehoopt. Dit betekent echter geen inkrimping 
van de dienstverlening, maar wel een efficiëntere werking ervan. 

Voor 2010 raamt de stad een tekort van 1.177.967 euro. Dit betekent dat de stad verwacht om meer uit te 
geven dan te ontvangen. Toch sluit de stad de begroting af met een positief resultaat van 983.496,48 euro. Dat 
hebben we te danken aan de overschotten van vorige jaren. We kunnen echter niet op deze overschotten 
blijven teren. Daarom is de begroting 2010 een onderdeel van een meerjarenplan dat het jaarlijkse tekort elk 
jaar kleiner moet maken. Het jaarlijkse tekort zou zo binnen vijf jaar moeten weggewerkt worden.

 Gemeentelijke schuld 

De stad betaalt in 2010 de geplande investeringen vooral met leningen (2.900.955 euro) en gedeeltelijk met 
eigen middelen en subsidies (2.274.070 euro). De laatste jaren heeft het stadsbestuur de leningslast fors ver-
minderd en de schuld afgebouwd. Voor 2010 verwacht de stad een afbetaling van 3.192.681 euro. In 2007 was 
dat nog 4.213.000 euro.

 Uitgaven 

Het budget van de stad bedraagt 35,81 miljoen euro (1,44 miljard in oude Belgische franken). Grafiek 1 
geeft een overzicht van hoe de stad dit bedrag besteedt. Het grootste deel van de uitgaven (43 procent) is 
bestemd voor personeelskosten. Het gaat om 15.199.126 euro. Andere belangrijke uitgaven (22 procent) zijn 
de werkingskosten van de stad. Hier gaat het om een bedrag van 8.028.220 euro. De stad betaalt hiermee 
kantoor- en technische benodigdheden, benodigdheden voor voertuigen en gebouwen, opleidingen en ener-
gie. De energiekosten (7 procent van de werkingskosten) zal de stad omwille van duurzaamheid strenger dan 
vroeger bewaken.  

Uitgaven 2010
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26 procent van de uitgaven zijn subsidies aan gezinnen (geboortepremies, mantelzorgpremie, 
personen met een handicap, milieu…), verenigingen, kerkfabrieken, OCMW en de politie-
zone Neteland. Het gaat om een totaal bedrag van 9.390.177 euro.

De schuld van de stad (9 procent van de uitgaven) bedraagt 3.196.833 euro en bestaat voor-
namelijk uit intresten en aflossingen van leningen.

Grafiek 2 geeft weer hoeveel elke dienst uitgeeft.

 Waar haalt de stad haar geld vandaan?  

Grafiek 3 geeft een overzicht van de in-
komsten van de stad. Ruim de helft is af-
komstig van belastingen van inwoners en 
bedrijven. Bijna de helft van deze belastin-
gen ontvangt de stad via de belasting op 
gebouwen en gronden. De personenbe-
lasting neemt een derde van de belastin-
gen voor zijn rekening. Diftar (de ophaling 
en verwerking van afval) is goed voor 5,2 
procent van de belastingsinkomsten. De 
milieubelasting voor bedrijven en de belas-
tingen op drijfkracht, sluitingsuur, reclame-
borden, banken, financieringsinstellingen en 
tweede verblijven zijn goed voor ongeveer 
7,8 procent. 

Een andere belangrijke bron van inkomsten 
is het gemeentefonds, de subsidie elke ge-
meente ontvangt van de Vlaamse regering. 
Deze subsidie is goed voor 18 procent van 
de inkomsten. 

De stad ontvangt verder nog inkomsten uit aandelen uit de energiesector (4 procent) en subsi-
dies voor haar werking (17 procent). De inkomsten uit eigen prestaties (bibliotheek, cultuurcen-
trum, brandweer, jeugdkampen, …) zijn goed voor 7 procent.

De stad investeert in 2010 voor een to-
taal bedrag van 5.175.025 euro. Om dit 
te financieren, maakt de stad gebruik 
van leningen, subsidies en eigen mid-
delen. De subsidies bedragen 1.523.985 
euro.
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PRogRAmmA cc ’T ScHALikEN

Gogol & Mäx 
Salto musicale
Donderdag 18 februari om 20 uur

Schouwburg

Maestro Gogol, de pianist in zwart rok-
kostuum met de nauwkeurige scheiding 
in het haar, en Mäx, zijn langharige en 
geniale anarchistische tegenpartij, zijn 
briljante komieken, meesterlijke acro-
baten en uitstekende muzikanten. Dit 
Duitse duo brengt een grappige pot-
pourri van slapstick, pantomime en 
vooral muziek. Op de piano en met 
ontelbare andere instrumenten gaan 
de twee de strijd met elkaar aan. Gogol 
& Mäx brengen wereldwijd al meer dan 
vijftien jaar hun publiek in verrukking. U 
kunt hen nog het beste vergelijken met 
De Frivole Framboos, maar dan met 
acrobatiekunsten.

De toegangsprijs is 14 euro. Met 
een abonnement betaalt u 11 euro. 
Bent u jonger dan 26 jaar of ou-
der dan 55 jaar, dan betaalt u 
12,50 euro.

Toon Tellegen 
Het vertrek van de mier (+8 jaar)
Vrijdag 19 februari om 19 uur

Schouwburg

De Nederlandse jeugdauteur Toon 
Tellegen komt naar België! Dit ge-
beurt maar af en toe en daarom wil  
cc ’t Schaliken er een feest van maken. 
Samen met de Herentalse Academie 
voor Muziek en Woord creëert Toon 
Tellegen een voorstelling op maat van 
kinderen en jongeren. Voor iedereen 
vanaf 8 jaar!

Toon Tellegen leest voor uit zijn nieuw-
ste dierenroman Het vertrek van de 
mier. De Academie voor Muziek en 
Woord zorgt voor optredens en muzi-
kale begeleiding tussendoor. 

De toegangsprijs is 5 euro. Wie 
jonger is dan 26 jaar of ouder 
dan 55 jaar, betaalt 3,50 euro.

Theater De Spiegel          UITVERKOCHT 
Twee oude vrouwtjes 
Donderdag 11 februari om 19 uur en om 21 uur

Schouwburg

Rebecca Stradiot, Bernard Dewulf,  
Ballroomquartet en Berline
Valentijn in woord en daad 
Zaterdag 13 februari vanaf 19 uur
In en rond cc ’t Schaliken en bibliotheek, Gildelaan 13

Op 13 februari staat in en rond de bibliotheek en ’t Schaliken 
alles in het teken van Valentijn en de liefde. U kunt genieten van 
liefdesgedichten en -verhalen, op smaak gebracht met sfeervolle 
muziek. De Antwerpse groep Berline vertelt verhalen over ver-
leiding. 

Zij spelen eigen Nederlandstalige nummers, in de folk-, latin- en 
bluessfeer. In de bibliotheek krijgt u Rebecca Stradiot te horen 
met haar hemelse stem en gouden accordeonmuziek. Zij speelde 
vorig jaar twee keer voor een uitverkochte Lakenhal. Op het 
hoofdpodium staat Bernard Dewulf. Deze schrijver nam eerder 
al deel aan de poëzieavond Saint Amour. Hij leest voor uit eigen 
werk, waarin de nodige erotiek en liefde zit.

Voor de muzikale noot zorgt Ballroomquartet. Accordeon, mandoline, viool, contrabas en drums 
worden uitgespeeld tegen moderne elektronica. Deze kerels stonden al op de podia van Dra-
nouter en Marktrock. Buiten wacht een Poeziëtaxi u op om een ritje te maken. In de taxi zullen 
u liefdesgedichten toegefluisterd worden. In de foyer van ’t Schaliken kunt u met de Herentalse 
dichters van Kollectief Maksimaal gezellig in bed kruipen.

De toegangsprijs is 13 euro. Met een abonnement betaalt u 10 euro. Bent u jon-
ger dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 11,50 euro. Een ticket geeft u 
toegang tot alle locaties.

Hugo Spencer, Luc De Gezelle, 
Martin Jansen en Hadewig Kras 
Fever of the Sixties
Woensdag 17 februari om 14.30 uur 

Schouwburg

Fever of the Sixties neemt u mee naar de Golden Years. Nummers 
als Ring Ring I’ve Got to Sing van Ferre Grignard en Because van 
The Beatles passeren de revue. Van All I Have To Do Is Dream van 
The Everly Brothers en Little Wing van Jimi Hendrix krijgt u een Nederlandstalige versie. Klas-
siekers als Het kan niet zijn van Will Tura, Diep in mijn hart van Jo Leemans en Zing, vecht, huil, bid, 
lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy komen aan bod. Gastmuzikant is sixties-icoon Hugo 
Spencer, die u kent van The Navarons of The 5th Ball Gang. 

De toegangsprijs is 10 euro. Met een abonnement betaalt u 7 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 8,50 euro.
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PRogRAmmA cc ’T ScHALikEN

Info en tickets: 
cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, Herentals 
cultuurcentrum@herentals.be,  www.schaliken.be, tel. 014-28 51 30 

Sam Vloemans  
An Evening with Sam
Zaterdag 20 februari om 20 uur
Schouwburg

Als creatieve duizendpoot valt Sam Vloemans niet in een hokje 
te duwen. In de afgelopen tien jaar heeft hij dan ook al heel wat 
muzikale watertjes doorgezwommen. Zijn voorliefde voor latin 
en soul lijkt hij te hebben meegekregen van zijn geboorteland 
Curaçao, maar evengoed voelt Sam zich als een vis in het water in een jazz- of funkomgeving.  
Eigen composities als Nachtmuziek en Water, lucht, aarde en vuur (voor HETPALEIS) of zijn pro-
ject Bord du Nord krijgen keer op keer lovende kritieken.

De toegangsprijs is 13 euro. Met een abonnement betaalt u 10 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 11,50 euro.

I Solisti del Vento & Figurentheater Taptoe  
De Vliegende Hollander (R. Wagner)
Donderdag 25 februari om 20 uur 
Inleiding bij deze voorstelling om 19 uur
Schouwburg

Der f liegende Holländer is het verhaal over een door God vervloekte kapitein die op zee rond-
doolt. Om de zeven jaar mag hij aan land komen om op zoek te gaan naar een geliefde. Als hij 
een vrouw vindt die hem eeuwige trouw zweert, wordt de vloek opgeheven. Theater Taptoe 
en I Solisti del Vento maken van Wagners magistrale Der f liegende Holländer een fascinerende 
muziek-theatervoorstelling. 

De toegangsprijs is 16 euro. Met een abonnement betaalt u 13 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 14,50 euro

Het Gevolg 
Appartemensen (+5 jaar)
Zondag 28 februari om 14.30 uur
Schouwburg

Een groot gebouw gevuld met mensen. Zij kennen elkaar enkel 
van gezicht. Wij weten wel beter, want ieder van hen is bijzon-
der. Appartemensen is een sprankelende, humoristische en ver-
rassende multimediale kindervoorstelling vol tekeningen, mooie verhaaltjes en feestelijke muziek. 
Duizendpoot Dimitri Leue schreef de tekst en coachte mee. 

Extra
De Gezinsbond doet een extra activiteit. Tot een half uur na de voorstelling kunnen de aanwe-
zige kinderen hun eigen appartement inrichten. Ook kinderen die geen lid zijn, mogen meedoen.

De toegangsprijs is 8 euro. Met een abonnement betaalt u 5 euro. Bent u jonger 
dan 26 jaar of ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 6,50 euro. 
Leden van de Gezinsbond, die via de bond reserveren, genieten korting.

FiLm

The Boy in the Striped 
Pyjamas
Dinsdag 9 februari om 20 uur
Schouwburg

Bruno is de zoon van een naziofficier. 
Zijn vader krijgt promotie en het hele 
gezin verhuist naar een afgelegen bos-
gebied. Bruno negeert de waarschu-
wingen van zijn moeder om niet in ‘de 
achtertuin’ te spelen, en zo ontmoet 
hij Shmuel, een jongen die even oud is, 
maar aan de andere kant van de afslui-
ting woont. 

Meisjes 
Woensdag 24 februari om 14.30 uur

Schouwburg

Een vrouw van zeventig vraagt haar 
zoon, de ruige r&b-muzikant Sid, of hij 
met haar een bandje wil vormen. Sid 
stemt in om muziek te maken met zijn 
moeder en haar geschifte vriendinnen 
maar hij heeft één voorwaarde: het 
moet zijn muziek worden. 

De toegangsprijs is 5 euro per 
film. Bent u jonger dan 26 jaar of 
ouder dan 55 jaar, dan betaalt u 
3,50 euro.

Heideroosjesl
Manie! Manie!
Zaterdag 27 februari

GEANNULEERD 
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Tinka Pittoors
Van zaterdag 6 februari tot en 
met zondag 28 februari 
Open op woensdag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

De kunstwerken van Tinka Pittoors 
creëren kleurrijke en sprookjesachtige 
werelden. Zij combineert herkenbare 
en nieuwe vormen en materialen. Zij 
probeert een geheel eigen vormentaal 
te creëren, die geënt is op het beken-
de. Daar waar de materialen aansluiting 
zoeken met de werkelijkheid, zet de 
vorm zich er juist tegen af. Door het 
speelse en vrolijke karakter van het 
resultaat voelen ook de kleinsten zich 
aangetrokken tot haar universum. 

Extra 
Zaterdag 20 februari om 14 uur
Kasteel Le Paige

Tinka Pittoors leidt grote en kleine be-
zoekers zelf rond op de tentoonstelling. 

Inschrijven bij cc ‘t Schaliken,
Grote Markt 35, 
cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be, 
tel. 014-28 51 30

Beestig Bezig
Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs

Op zaterdag 6 februari organiseren de academies voor de 
zesde maal hun jaarlijkse Dag van het Deeltijds Kunstonder-
wijs (DKO). Tussen 11 en 17 uur kunt u in de Academie voor 
Beeldende Kunst een bezoek brengen aan de kinderateliers, 
jongerenateliers en de ateliers van video en animatie, beeld-
houwkunst, keramiek, tekenkunst, schilderkunst en vrije grafiek. 
Het is een unieke kans om deze ateliers in volle werking te zien. 
In de Vitrine, de galerie van de academie, kunt u terecht voor 
een thematentoonstelling. De leraren van de Academie voor 
Muziek, Woord en Dans trakteren u om 19 uur op een concert 
in de auditiezaal.

Meer informatie: Academie voor Beeldende Kunst, Markgravenstraat 67 en 77, 
tel. 014-28 29 90 en Academie voor Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28,
tel. 014-21 33 05

Dansers en zangers gezocht 

In de Week van de Amateurkunsten (WAK) in april 2011 laat een bende muziekmakers cul-
tuurcentrum ’t Schaliken zinderen met opvoeringen van nummers uit bekende musicals. De 
optredens vinden plaats op 29 en 30 april 2011 om 20 uur en op 1 mei 2011 om 15 uur. De 
organisatoren zijn nog op zoek naar jongeren en volwassenen die graag zingen en dansen. Bent 
u geïnteresseerd? Kom dan op zaterdag 13 februari 2010 tussen 13 en 17 uur naar de Stedelijke 
Academie voor Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28. U kunt er zich komen voorstellen met 
een nummer naar keuze. Nadien wordt een koor samengesteld. De dirigenten en choreogra-
fen vragen een repetitie-inspanning van zes maanden. Dit evenement is een organisatie van de 
cultuurraad, het Sint-Franciscuskoor Variant, het jongerenkoor Wanted, Corpus Sanum, de Ste-
delijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Compagnie-dansgroep van Tina Van Roy.

U kunt zich inschrijven voor de auditie bij Rik Rossenbacker, 
rik.rossenbacker@skynet.be, tel. 014-21 54 46.

Vijfde quiz van de Herentalse cultuurraad 

De Herentalse cultuurraad organiseert op zaterdag 27 februari de vijfde editie van de succesvolle 
Cultuurraadquiz. De quiz vindt plaats in zaal ’t Hof, Grote Markt 41 en start om 20 uur. Ploegen 
bestaan uit maximaal vijf personen die hun algemene kennis willen testen. Het inschrijvingsgeld 
is 15 euro per ploeg.

Informatie en inschrijvingen: Wim Van Hirtum, tel. 014-85 41 80 of 0472-42 76 12, 
quiz@cultuurraadherentals.be

Samen werken aan de Mat van Hertals 

De eerste groepsbijeenkomsten van de Mat van Hertals waren een succes.
De volgende afspraken vinden plaats op donderdag 4 februari in zaal Zucht naar Kunst in Mork-
hoven, donderdag 11 februari in de parochiezaal van Noorderwijk (Als de zaal nog niet opnieuw 
open is, neem dan contact op met Pol Goris voor de juiste locatie.) en donderdagen 18 en 25 
februari in de feestzaal van het Oud Gasthuis, Nederrij 133/A, telkens van 13.30 tot 16.30 uur. 

Meer informatie: polgoris@ocmwherentals.be, tel. 014-24 66 92 of 0473-33 43 52

TENTooN
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Een stad met vele gezichten

Het structuurplan geeft een visie op de gewenste ontwikkeling van Herentals. Om 
het overzicht te behouden, knippen wij de kaart van Herentals in stukken. Grof-
weg maken we een onderscheid tussen enerzijds stedelijk Herentals, dat we voort 
zien evolueren tot een dynamische stad en een centrum voor de omliggende 
gemeenten, en anderzijds het buitengebied, waar landbouw en natuur belangrijk 
zijn. In het buitengebied onderscheiden we een noordelijk en een zuidelijk deel en 
een oostelijke smalle strook open ruimte. Zowel voor stedelijk Herentals als voor 
het buitengebied leggen wij in ons structuurplan de belangrijkste principes vast.

Een dynamische stad als centrum in de streek

Wij willen Herentals verder uitbouwen als een centrum in de streek. Drie plaatsen 
krijgen dan bijzondere aandacht: het station en omgeving, het historische centrum 
(met de vesten) en het gebied Hannekenshoek (inclusief het Eilandje). In deze drie 
gebieden zien wij mogelijkheden voor verdere stedelijke ontwikkelingen. 

Bestemming station Herentals
Wonen en werken op wandelafstand van het station is een belangrijke troef voor 
vele steden. Dat geldt ook voor Herentals. Wij zien het station als de groeipool 
voor nieuwe ontwikkelingen met nieuwe woningen, kantoren en recreatiemo-
gelijkheden. Wij willen voor een betere ontsluiting van onze stationsomgeving  
zorgen. Dat kan door de Koeterstraat door te trekken, zodat zij een nieuwe toe-
gangspoort wordt voor Herentals en de stationsomgeving. 

Ons historisch centrum in beeld
Ons historisch centrum beschouwen wij als een sterke troef voor onze stad en 
omgeving. We zien er nog vele mogelijkheden om de stad te versterken. Water 
trekt aan en de vallei van de Kleine Nete geeft met haar doortocht door stedelijk 
gebied bijkomende charme aan onze stad. Dat moeten we koesteren en nog 
meer tot zijn recht laten komen. Wij willen leegstand aanpakken en ons historisch 
erfgoed nog sterker uitspelen als kwaliteit. Daarom krijgen onze vesten veel aan-
dacht. Wij willen het eigen karakter en het uitzicht van deze vesten behouden of 
herstellen en een zo gemakkelijk mogelijke doorgang voor voetgangers en fietsers 
aanleggen. Ook willen we het winkelcentrum blijven ondersteunen en versterken.

Omgeving Albertkanaal, Hannekenshoek en 
Eilandje
De wijken Veldhoven, Molekens en Sint-Janneke willen 
wij beter betrekken bij de stad, bijvoorbeeld door betere 
verbindingen voor fietsers en openbaar vervoer. Wij wil-
len met ons structuurplan de woonfunctie op het Eiland-
je verzekeren. Het Eilandje is de band tussen de Molekens 
/ Sint-Janneke en het centrum van Herentals.

In de omgeving van het Albertkanaal en de E313 is ver-
dere ontwikkeling mogelijk van zowel regionale als lokale 
bedrijventerreinen. De kaai langs het Albertkanaal wordt 
maximaal benut voor laden en lossen. De bedrijventer-
reinen die liggen tussen de beide kanalen krijgen een 
betere ordening. Herstructurering van dit gebied (Han-
nekenshoek) moet plaats bieden aan een groter aantal 
bedrijven.

En de ringlaan?
Vlotte doorstroming en verkeersveiligheid zijn belangrijk. 
De ringlaan zien wij voort evolueren tot een stedelijke 
activiteitenstrip. Dit betekent dat het meer is dan een 
gewone weg en dat de omliggende bebouwing samen 
met de laan één beeld en uitstraling krijgen. Verder zien 
wij langs de ringlaan een ontwikkeling mogelijk met kan-
toren, woningen en appartementen.

Krachtlijnen voor een stedelijk 
en dynamisch Herentals:

- Wij stimuleren het wonen in de stad door een ver 
 scheiden aanbod aan woningen, appartementen en 
 eengezinswoningen, duurdere woningen en sociale 
 woningen. Dit alles gebeurt met de nodige aandacht 
 voor een goed evenwicht en een voldoende dicht-
heid.
- We blijven het Netepark en BLOSO ondersteunen.
- Aan de woonwijk Wuytsbergen willen we de bossen in 
 het binnengebied zo veel mogelijk behouden.
- We organiseren een goede doorstroming van het ver- 
 keer door een lussensysteem in te voeren met een 
 noordelijke en een zuidelijke lus. Langs deze lussen lig- 
 gen de parkeerplaatsen voor de bezoekers. De noor- 
 delijke lus Augustijnenlaan - Belgiëlaan, die uitkomt op 
 het station, verwerkt het stadsverkeer dat van de ring- 
 laan naar het kernwinkelgebied moet.
- De Augustijnenlaan krijgt het karakter van een stede- 
 lijke toegang tot Herentals.

Openbaar onderzoek

De toekomst van Herentals ligt ook u na aan het hart? De volledige tekst van 
het ontwerp kunt u nalezen bij de dienst ruimtelijke ordening op het admi-
nistratief centrum, in de bibliotheken Herentals en Noorderwijk en op www.
herentals.be.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst ruimtelijke ordening, admi-
nistratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, 
info@herentals.be.

Het openbaar onderzoek loopt van 16 december 2009 tot en met 15 maart 
2010. U kunt eventuele bezwaren en opmerkingen met een aangetekende 
brief bezorgen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
(Gecoro), Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals. U kunt uw bezwaar ook per-
soonlijk afgeven op dit adres. In uw bezwaar kunt u het beste verwijzen naar 
het deel en de bladzijde(n) waarop het bezwaar betrekking heeft.
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Wat zeggen Vlaanderen en de provincie 
over Herentals?

Als stadsbestuur hebben wij niet alle touwtjes in handen. Het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Ruimtelijk Structuurplan van de Pro-
vincie Antwerpen (RSPA) leggen de spelregels vast. Het ruimtelijk structuur-
plan Herentals houdt hiermee rekening en verfijnt deze plannen. 

Graag uw aandacht voor het kleinstedelijk gebied Herentals
In het RSV is Herentals opgenomen als kleinstedelijk gebied. In de stede-
lijke gebieden willen de Vlaamse en de provinciale overheid activiteiten meer 
concentreren. Als er bijvoorbeeld nieuwe woningen nodig zijn, krijgen die 
bij voorkeur een plaats in het stedelijk gebied. Kortom: wonen, winkelen, 
naar school gaan, werken, aan sport doen of cultuur beleven moeten zo veel 
mogelijk gebeuren binnen de stedelijke gebieden. Dit betekent nog niet dat 
alles zomaar wordt volgebouwd in dat stedelijk gebied. Ook groen en open 
ruimte dragen bij tot een leefbaar en attractief stedelijk gebied. Door in het 
stedelijk gebied van Herentals activiteiten te bundelen, bewaren we de open 
ruimte in het buitengebied. In het buitengebied zijn vooral de landbouw en 
de natuur aan zet. Tot waar reikt dan dat stedelijk gebied van Herentals? De 
concrete afbakening gebeurt door het provinciebestuur van Antwerpen. De 
provincie zal daar de volgende jaren werk van maken.

Het provinciaal structuurplan (RSPA) duidt twee netwerken aan die voor 
de provincie van groot belang zijn. Dat is het Economisch Netwerk Al-
bertkanaal (ENA) en de Kempische As. Er is in Vlaanderen nood aan 
ruimte voor bedrijven. 

ENA verwijst naar een plan van de Vlaamse overheid om langs het Albert-
kanaal meer ruimte vrij te maken voor de vestiging van regionale bedrijven. 
Vooral bedrijven die afhankelijk zijn van transport over het water zijn hier-
voor geschikt. 

De Kempische As verwijst dan weer naar een rij van kleinstedelijke gebieden 
Herentals - Geel - Mol (en Lommel - Neerpelt/Overpelt in Limburg). In 
het ENA en de Kempische As wil de provincie stedelijke en economische 
activiteiten concentreren. Herentals - Geel Punt is zowel voor het ENA als 
voor de Kempische As een scharnier en een multimodale poort (bereikbaar 
voor verschillende vervoermiddelen) met een belang voor heel de provincie 
Antwerpen.

Verder hecht het RSPA veel belang aan het Netegebied. Wonen, landbouw, 
toerisme en recreatie moeten er rekening houden met de natuurwaarden en 
de beperkte draagkracht van het Netegebied. Voor de mogelijkheden van de 
weekendverblijven in Herentals zal het provinciebestuur de spelregels vast-
leggen. Wij doen hiervoor in ons structuurplan voorstellen aan de provincie. 

Waarom dan nog een eigen structuurplan voor Herentals, vraagt u zich mis-
schien af? Uiteraard praat het stadsbestuur een aardig mondje mee als het 
over de invulling van het stedelijk gebied gaat. Wij staan veel sterker als wij 
ook zelf over een solide visie beschikken over hoe wij Herentals zien evolueren.

Bent u geïnteresseerd in de toe-
komst van Herentals?

Wij willen ons historisch centrum verder uitbouwen als 
het visitekaartje van Herentals: een aangename plaats 
om te wonen, te winkelen, te werken en te genieten van 
de stedelijke sfeer.
In het noordelijk deel van Herentals willen wij het afwis-
selende landschap van valleigebieden en bebossing op 
de heuvelrug behouden en versterken. Hier vinden ook 
vele recreanten en toeristen hun gading. In het zuidelijk 
deel staat de landbouw centraal: de dorpen Morkhoven 
en Noorderwijk willen wij respecteren in hun eigenheid 
en landelijke karakter. Ten slotte vinden wij dat Herentals 
zich moet profileren als een ondernemende gemeente 
die plaats biedt aan bedrijven, die op hun beurt voor 
werk zorgen in stad en regio.

Ons ontwerp van ruimtelijk structuurplan 
heeft tien krachtlijnen. 

Wij willen:
1. stedelijk en dynamisch Herentals versterken en He-
 rentals in de kijker blijven zetten als verzorgend cen- 
 trum voor de omliggende gemeenten
2. de stationsomgeving voort ontwikkelen als strate-
 gische locatie voor nieuwe woningen en activiteiten
3. de troeven van het landschap, de natuur en het his-
 torische centrum uitspelen als basis voor de toeris- 
 tisch-recreatieve ontwikkeling van de stad
4. het landelijke karakter van Morkhoven en Noorder-
 wijk behouden en versterken
5. landbouw en natuur elk op hun plaats maximale kansen
 geven 
6. de valleien van de Nete, de Aa, de Wimp en de Stap-
 kensloop versterken als groene, herkenbare linten in 
 het landschap
7. ruimte bieden aan bedrijven
8. Herentals presenteren als een sportieve en recreatieve
 stad voor wie rust en ontspanning zoekt en de grote 
 recreatiepolen blijven ondersteunen in hun ontwikkeling
9. aan het provinciebestuur een oplossing voorstellen
 voor de verschillende concentraties van weekendver- 
 blijven
10. meer rechtszekerheid bieden aan de eigenaars van
 zonevreemde woningen.

De kaart op pagina 12 geeft de samenvatting van de toe-
komstvisie voor Herentals weer. In deze tekening vindt 
u schematisch alle belangrijke principes terug die in het 
ruimtelijk structuurplan grondig zijn uitgewerkt.
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Ruimte voor landbouw en natuur 

De bodem, het reliëf en de loop 
van rivieren en beken hebben 
een grote invloed gehad op het 
ontstaan en de evolutie van He-
rentals. Vroeger moesten de 
mensen immers veel meer dan 
nu rekening houden met de be-
perkingen die de natuur oplegde 
(vochtige gronden, hellingen, 
bossen, …). De valleien van 
de Nete, de Aa, de Wimp en de 
Stapkensloop zijn daarom belang-
rijk voor de structuur van Heren-
tals. In de valleigebieden willen 
wij de natuurwaarden behouden 
en indien mogelijk het natuur-
lijke watersysteem herstellen. Zo 

werd een project gestart om in de vallei van de Kleine Nete meanders aan te 
brengen in de rivierloop. In de vallei van de Aa zien wij ruimte voor waterberging 
en een meer natuurlijk watersysteem, op voorwaarde dat de landbouw in de na-
bijheid geen schade ondervindt.

De landbouw zorgt ervoor dat de ruimte open blijft en is daarom voor ons een 
bondgenoot om het landschap te bewaren. We willen immers dat onze kinderen 
en kleinkinderen nog kunnen genieten van het vele moois dat Herentals te bieden 
heeft. Wij geven in ons structuurplan een visie en duiden de gebieden aan waar de 
grondgebonden landbouw (bijvoorbeeld akkerbouw en veeteelt) alle kansen krijgt.

De Kempische Heuvelrug trekt vele wandelaars en recreanten naar onze stad. Wij 
willen de kwaliteiten van deze heuvelrug, met zijn vele boscomplexen, behouden 
en versterken. Landelijke recreatie en toerisme krijgen hun plaats en laten 
vele mensen kennismaken met de landschappelijke kwaliteiten van Herentals. Ver-
der blijft landbouw ook voor de toekomst belangrijk in deze omgeving. 

Ruimte voor bedrijven
De autosnelweg en het Albert-
kanaal maken van Herentals een 
interessante vestigingsplaats voor 
bedrijven. Bedrijven zorgen voor 
werk en welvaart. Wij willen het 
economische leven in Herentals 
steunen. 
Wij zien drie strategische gebie-
den voor economische ontwik-
keling: Herentals-Stad, Herentals-
Poort en de Kempische Poort. 
Herentals-Stad verwijst naar 
het commerciële centrum van 

Herentals, de plaats bij uitstek voor handel en diensten. Bedrijfsactiviteiten die niet 
storend zijn voor hun omgeving horen hier thuis en dragen bij tot een attractief cen-
trum. Herentals-Poort verwijst naar de omgeving van de kanalen en de Kempi-
sche Poort verwijst naar een concentratie van regionale bedrijventerreinen in de 
omgeving van de infrastructurenbundel E313 - Albertkanaal. De Kempische Poort 
behoort tot het hart van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA), en het is de 
Vlaamse overheid die hiervoor de ontwikkelingsperspectieven vastlegt. 

Ruimte voor ontspanning

Herentals heeft toeristen en recreanten heel wat te bie-
den. Vele wandelaars en fietsers genieten van de rust en 
de natuur die ze in Herentals vinden, bezoeken ons his-
torisch centrum of onze aantrekkingspolen, zoals het Ne-
tepark. De talrijke jeugd- en sportverenigingen vormen 
het hart van sportief Herentals en bieden onze inwoners 
dagelijks gezonde mogelijkheden tot ontspanning. 

Wij willen ons blijven profileren als sportieve en recre-
atieve gemeente. Daarom hebben we aandacht voor 
de fiets- en wandelroutes in onze gemeente, die 
we willen blijven uitbouwen tot een samenhangend 
netwerk. Om die reden willen wij een doorlopende 
fietsroute langs het kanaal en de aansluitingen op en 
oversteekplaatsen met de ringlaan verbeteren. Goede 
verbindingen met recreatieve trekpleisters als het Nete-
park, de Kleine Nete of de Brink horen eveneens bij dit 
netwerk voor fietsers en wandelaars.

Een aantal recreatieterreinen, zoals sommige voet-
balvelden, clubs of maneges, liggen zonevreemd. Dit 
betekent dat ze niet in een zone liggen die volgens het 
gewestplan bedoeld is voor recreatie. In ons ruimtelijk 
structuurplan hebben wij aandacht voor dit probleem 
en willen wij een oplossing uitwerken. Wij zullen hier-
voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken om 
de ontwikkelingsmogelijkheden vast te leggen voor alle 
zonevreemde terreinen en om zoveel mogelijk zekerheid 
te bieden aan onze clubs en verenigingen.

In Morkhoven is er vraag naar bijkomende sportinfra-
structuur op maat van het dorp. Wij willen een officiële 
recreatiezone, zodat in de dorpskom de nodige sport- en 
recreatiemogelijkheden ingeplant kunnen worden.
Het woongebied Kruisberg, binnen de belangrijke groen-
structuur Kempische Heuvelrug, willen wij vrijwaren 
door middel van een overeenkomst met de eigenaars. 
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De uitvoering van het structuurplan ge-
beurt via ruimtelijke uitvoeringsplannen

De bestemmingen voor Herentals zijn vastgelegd in het gewestplan. Bij 
de opmaak van het gewestplan kreeg elke ruimte in Vlaanderen een be-
paalde kleur. Woningen horen thuis in woongebied (rood), maar het ge-
westplan kent bijvoorbeeld ook woonuitbreidingsgebieden (reservezones 
voor woongebied). Landbouw hoort thuis in landbouwgebied (geel), in-
dustrie in industriegebieden (paars). De zones voor natuur zijn groen, de 
recreatiegebieden oranje.

Het gewestplan en de bestaande bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) 
blijven geldig zolang een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ze niet vervangt. 
Het structuurplan zelf wijzigt dus niets aan het gewestplan en 
heeft geen directe gevolgen voor de bestemming van een be-
paald perceel. Het plan geeft wel aan waar later bestemmings-
wijzigingen mogelijk zijn.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) legt voor een bepaald gebied in detail 
vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden, hoe de inrichting gebeurt, 
aan welke voorschriften gebouwen moeten voldoen, hoe het beheer 
verloopt. De visie van het structuurplan wordt stapsgewijs vastgelegd in 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Zo willen wij na de goedkeuring van ons 
ruimtelijk structuurplan ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken voor de 
zonevreemde woningen, zonevreemde recreatie en voor de aanleg van de 
bijkomende sportinfrastructuur in Morkhoven.

Zonevreemd is niet vreemd 

Zonevreemde woningen, bedrijven of terreinen voor recreatie liggen in 
een andere zone dan de bestemming die het gewestplan aangeeft. Een 
decreet van de Vlaamse overheid geeft zonevreemde woningen meer 
rechtszekerheid. Voor vele van deze woningen (bijvoorbeeld alle wonin-
gen in landbouwgebied) is verbouwen, uitbreiden en herbouwen perfect 
mogelijk. Aan woningen in een kwetsbaar gebied (zoals een natuur- of 
overstromingsgebied) kunnen instandhoudings- en verbouwingswerk-
zaamheden worden uitgevoerd. Zo krijgen eigenaars van zonevreemde 
woningen zekerheid over de toekomst van hun woning. 

Voor de zonevreemde woningen die verspreid liggen, volgen wij de be-
palingen van het decreet. Voor zonevreemde woningen die min of meer 
gegroepeerd liggen – de zogenaamde woonkorrels – zullen wij ruimtelijke 
uitvoeringsplannen opmaken, waarin wij de mogelijkheden en de zekerhe-
den die wij de eigenaars willen bieden, nog verfijnen.

Project:
Deel:
Kaart:
Datum:

GRS Herentals
Informatief deel

15
Juni 2009

Golfterrein

Glastuinbouwconcentratie
en grond- en afbraakwerken

Rosse
m

Het buitengebied van Herentals

In het zuidelijke buitengebied is de landbouw thuis. Die willen wij maxi-

male kansen op ontwikkeling geven. De open ruimte en het eigen karakter 

van de rustige en de landelijke woonomgeving moeten we zo goed mogelijk 

behouden en versterken. De dorpen Noorderwijk en Morkhoven mogen 

niet aan elkaar vastgroeien en krijgen verdere ontwikkelingsmogelijkheden, 

op maat van het dorp. Wij kiezen voor een ecologisch ver-
antwoord beheer van de waterlopen de Wimp en de Stap-
kensloop en houden zo de waterkwaliteit op peil. 

In het noordelijke buitengebied overheerst het groene 
karakter. Wij willen voor de Kempische Heuvelrug de land-
schappelijke en ecologische structuur versterken en afstem-
men op de vele recreatieve activiteiten die er plaatsvinden. 
Verder letten we ook op de samenhang en de binding van de 
natuurwaarden en boscomplexen met de plaatselijke woon-
gebieden.
De vallei van de Kleine Nete is de drager van natuur en ex-
tensieve landbouw, terwijl de vallei van de Aa de drager van 
intensieve landbouw en natuurverbindingsfuncties is. In de 
onmiddellijke omgeving van de Aa willen wij de natuurlijke 
elementen versterken, bijvoorbeeld door kleinschalige land-
schapselementen als bomenrijen langs de Aa aan te planten 
en te beheren. Verder staat het behoud en de versterking 
van de grootschalige landbouw in dit noordelijke buitengebied 
centraal. Aan de Kleine Nete ligt het sportcomplex van BLO-
SO en het recent vernieuwde sporthotel, en aansluitend het 
Netepark en Hidrodoe. Hier kan de recreatie nog versterkt 
worden in een verder uitgebouwd toeristisch en recrea-
tief landschapspark, maar nieuwe recreatie moet wel re-
kening houden met de natuurwaarden in de vallei. De natuur 
en de waterhuishouding vormen immers de basiskwaliteiten 
en de toetssteen voor nieuwe ontwikkelingen. In de oostelijke 
smalle strook open ruimte, ten slotte, is en blijft de landbouw 
zeer belangrijk en beeldbepalend.
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Vijftigplussers 

Op dinsdag 23 februari kunnen vijftig-
plussers in De Vossenberg terecht voor 
een initiatie curve bowls. De activiteit 
begint om 14 uur en eindigt om 16.30 
uur. Deelnemen kost 2 euro per per-
soon.

Meer informatie: sportdienst, De 
Vossenberg, Markgravenstraat 93,  
tel. 014-28 52 50

Reservatie sporthal 
De Vossenberg

Sinds 1 januari is een aangepast retri-
butiereglement van kracht voor het 
huren van zalen in De Vossenberg. Een 
belangrijke wijziging in het reglement is 
dat u administratiekosten moet beta-
len wanneer u een zaal reserveert en 
er geen gebruik van maakt zonder dit 
vooraf schriftelijk te melden. De ver-
goeding bedraagt 15,90 euro.

SPoRT

Openingstijden Netepark
Tijdens de krokusvakantie (van 15 tot en met 21 februari) zijn alle baden van maandag tot en met 
vrijdag open van 14 tot 21 uur. In het wedstrijdbad kunt u zoals gewoonlijk van 7.30 tot 8.30 uur och-
tendzwemmen en van 12 tot 13 uur middagzwemmen. Op zaterdag en zondag zijn alle baden open 
van 9 tot 17 uur.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Recreatiebad 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

Doelgroepenbad 17.00-21.00 15.30-19.00 14.00-21.00 15.30-20.00 16.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

Wedstrijdbad
07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00

Aquaprogramma’s Netepark
Er zijn geen lessen tijdens de krokusvakantie van 15 tot en met 21 februari.

Aquagym voor senioren maandag

maandag

15.20 – 16.05
16.15 – 17.00

Aquafit voor senioren vrijdag 09.00 – 09.50

Aquasculp
Nieuw!

dinsdag

donderdag

20.00 – 20.50
21.00 – 21.50

Aquafitness (high-impact) dinsdag

woensdag

19.00 – 19.50
21.00 – 21.50

Aquajogging woensdag 20.00 – 20.50

Aquagym voor mensen met een handicap dinsdag

vrijdag

19.00 – 19.50
15.30 – 16.30

Zwemmen voor chronische-pijnpatiënten dinsdag

donderdag

12.00 – 13.00
12.00 – 13.00

Zwemmen voor kinderen met een handicap beginners
gevorderden

woensdag

woensdag

18.30 – 19.15 
19.15 – 20.00

Zwangerschapszwemmen prenataal donderdag 20.00 – 20.50

Voor meer info over onze zwemprogramma’s kunt u terecht bij de stedelijke sportdienst op het 
nummer 014-28 52 50.

Openingstijden schaatsbaan
Maandag 09.00-12.00 13.30-16.00 16.30-17.30

Dinsdag 09.00-12.00 13.30-16.00

Woensdag 09.00-12.00 13.30-16.00 18.30-21.00

Donderdag 09.00-12.00 13.30-16.00

Vrijdag 09.00-12.00 13.30-16.00 17.30-20.30

Zaterdag 13.30-16.00 16.30-18.30 19.00-20.30

Zondag 10.00-12.00 13.30-15.00 15.30-17.00 17.30-19.00

[i] Meer informatie: BLOSO-centrum, tel. 014-85 95 10

Erwin Vervecken bolt uit 
in Herentals

Drievoudig wereldkampioen veldrijden 
Erwin Vervecken rijdt op woensdag 24 
februari zijn laatste  officiële wedstrijd tij-
dens de Cyclocross Masters in Has-selt. 
Op zaterdag 27 februari rijdt hij in  
Herentals zijn afscheidswedstrijd. Ieder-
een mag deelnemen, met de crossfiets 
of met de mountainbike. U kunt zich 
meten met Sven Nys, Niels Albert, Bart  
Wellens, Zdenek Stybar en natuurlijk 
met Erwin Vervecken. Het parcours 
is 10 kilometer lang en loopt door het 
Peertsbos en het BLOSO-centrum. 
U kunt twee of vier ronden rijden. De  
Kids Tour start om 13 uur, de volwasse- 
nen vertrekken om 13.30 uur. Inschrij- 
ven kan ter plaatse vanaf 11 uur. Na het 
sporten is er  een afscheidsfeest in de 
tent. Herentalsenaren krijgen 2 euro 
korting op de deelnameprijs als u dit 
artikel uit de Stadskrant knipt en mee-
brengt.

Meer informatie: 
www.erwinboltuit.be
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JEUgd
Grabbelen tijdens de krokusvakantie 

Tijdens de krokusvakantie kunnen uw kinderen opnieuw 
deelnemen aan een waaier van toffe en interessante 
Grabbelpasactiviteiten: uitstappen, knutselworkshops, 
kookworkshops, … en dat allemaal onder het motto 
Kokeneten. De activiteiten lopen van maandag 15 febru-
ari tot en met vrijdag 19 februari. De kinderen die het 
vorige jaar een Grabbelpas hadden, krijgen alle info over 
de activiteiten per mail of per post. Voor alle anderen 
is deze info te vinden op www.jeugddienstherentals.be.
De inschrijvingen beginnen op zaterdag 6 februari van 
10 tot 12 uur bij de jeugddienst. Telefonisch of per e-mail 
inschrijven kan vanaf maandag 8 februari. Houd er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn. 
Tijdig inschrijven is dus de boodschap!

De Grabbelpas voor 2010 kost vier euro en is geldig van de krokusvakantie tot en met de 
kerstvakantie. U kunt uw Grabbelpas aanvragen bij de jeugddienst in het Stadspark. Als u tijdig 
alle contactgegevens doorgeeft (naam van het kind, adres, geboortedatum, telefoonnummer en 
e-mailadres), dan ligt uw Grabbelpas klaar bij de eerste inschrijvingen.

Meer informatie: jeugddienst, Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86, 
www.jeugddienstherentals.be

Krokussportkampen 

Van 15 tot 19 februari kunnen kinderen van-
af zes jaar deelnemen aan leuke omnisport-
kampen. Kinderen geboren in 2002 en 2003 
kunnen deelnemen aan een omnisportkamp 
met onder meer loop- en tikspelen, bowlen, 
schaatsen en badminton. Kinderen geboren 
in 2000 en 2001 kunnen ook deelnemen 
aan een omnisportkamp met schaatsen, 
bowlen, badminton en balsporten. Er is ook 
een squash- en omnisportkamp voor kinde-
ren geboren in 1997 en 1998. Deelnemen 
aan deze kampen kost 60 euro. Herental-
senaren krijgen 20 procent korting.

Kinderen ouder dan twaalf jaar kunnen zich 
inschrijven voor een sportdriedaagse op 
15, 16 en 17 februari of voor een krokust-
weedaagse op 18 en 19 februari. Tijdens de 
sportdriedaagse staan mountainbiken, bow-
len en schaatsen op het programma. Deel-
nemen aan deze driedaagse kost 40 euro. 
De tweedaagse is iets voor avontuurlijk aan-
gelegde jongeren die willen schaatsen, squa-
shen, klimmen, fitnessen en karten. Deze 
tweedaagse kost 45 euro.

Inschrijven kan vanaf maandag 18 januari bij de sportdienst, 
Markgravenstraat 93, tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be. 

Locorotondo rolt!

Op zondag 21 februari laten de leerlin-
gen van de Herentalse circusschool en 
andere echte circusartiesten hun kun-
sten zien tijdens de circusvoorstelling 
Locorotondo rolt! . De voorstelling vindt 
plaats in de schouwburg van cultuur-
centrum ‘t Schaliken. De deuren gaan 
open om 14 uur en het optreden be-
gint om 15 uur. Tickets kosten 2 euro.

Meer informatie: 
www.locorotondo.be

Gezocht:  
Artiesten voor Parkrock 
2010!

Op woensdag 23 juni vindt in het Stads-
park voor de twaalfde maal Parkrock 
plaats. Er zijn nog enkele podiumplaat-
sen vrij. Wilt u uw zangtalent laten 
weerklinken of uw fingerspitzengefühl 
tentoonspreiden aan het mengpaneel 
in de dj-zone? Bezorg uw biografie, 
contactgegevens, demo of website 
met geluids- of beeldfragmenten aan 
de organisatie. Parkrock kan u niet ver-
goeden, maar legt u in de watten en 
verzekert u eeuwige roem. Daarnaast 
krijgt u exclusieve toegang tot de vip- 
en backstage-area. De zoektocht naar 
podiumtalent wordt afgerond op vrij-
dag 26 maart.

Meer informatie: jeugddienst, 
Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86,
parkrock@herentals.be
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Zorg opnemen: 
té vanzelfsprekend 
of net niet 

De Gezinsbond organiseert een vor-
mingsavond over zorgrelaties. Som-
mige mensen nemen bewust of uit 
noodzaak de zorg op voor hun ouders, 
partner, … Deze zorg beïnvloedt uw 
leven en kan het zelfs volledig domi-
neren. Marie-Christine Adriaensen, 
gerontoloog, helpt u een evenwicht 
te vinden tussen geven en nemen. De 
vormingsavond vindt plaats op maan-
dag 1 maart om 20 uur in de feestzaal 
van RVT Sint-Anna, Vorselaarsebaan 1. 
De toegangsprijs is 2 euro voor leden 
van de Gezinsbond en 3 euro voor 
niet-leden. In de prijs is een drankje in-
begrepen.

Inschrijvingen en informatie: 
Tilly Meulemans, tel. 014-22 02 43 
of Jef Haest, tel. 014- 51 25 82,
jefhaest@hotmail.com

Wild van Afrika 

Op dinsdag 2 februari komt Chris Dus-
auchoit, bekend van talrijke natuurdo-
cumentaires, naar cultuurcentrum ’t 
Schaliken. Hij vertelt over wat hij tij-
dens zijn reizen naar Afrika ontdekte 
over de dieren en de natuur. De voor-
dracht start om 20 uur. De toegangs-
prijs is 14 euro. Wie jonger is dan 18 
jaar, betaalt 7 euro. KAV-leden en hun 
gezin betalen 8 euro per volwassene 
en 4 euro per kind.

Meer informatie: KAV, 
tel. 02-220 30 60, 
buitengewoneactiviteiten@kav.be

Infoavond over dakisolatie

Tot 2010 kunt u tot 90 procent van uw 
uitgaven voor dakisolatie terugbetaald 
krijgen. Op donderdag 25 februari 
organiseren KWB Herentals en stad 
Herentals daarom een infoavond over 
dakisolatie. Deze infoavond vindt plaats 
in zaal ’t Hof op de Grote Markt en 
begint om 20 uur. De toegang is gratis.

Meer info: guy.laureys@telenet.be

AANkoNdigiNgEN
Cursus groentenieren voor gevorderde tuinders

Velt Middenkempen organiseert een driedelige lessenreeks tuinieren voor gevorderden. Velt-
lesgever Herman De Waele vertelt u alles over groenteteelt in een ecologische moestuin. In de 
eerste les komen blad- en vruchtgewassen aan bod, in de tweede les wortel-, bol- en knolge-
wassen en in de derde les erwten, bonen en keukenkruiden. De lessen vinden plaats op zondag 
21 februari, 28 februari en 7 maart, telkens van 10 tot 12.30 uur in het clubhuis op het Begijnhof 
(ingang via de Burchtstraat). Deelnemen kost 15 euro voor Velt-leden en 40 euro voor niet-
leden. U kunt zich inschrijven door het bedrag te storten op rekeningnummer 776-5978308-04, 
Marie-Blanche Janssens, Hazenpad 11, 2200 Herentals. 

Meer informatie: hermanblanche.rombouts@pandora.be, tel 014-51 76 73

Joggen voor beginners 

Op woensdag 3 februari start de Belgian Road Run-
ners Club met een nieuwe reeks joggen voor beginners. 
De tien lessen vinden telkens plaats op woensdag om 
19.30 uur in het BLOSO-centrum. Lesgeefster is Mieke 
Boeckx. Deelnemen kost 30 euro. In de prijs is een boek 
met informatie inbegrepen. CM-leden krijgen, na het behalen van hun diploma, 10 euro terugbe-
taald. Inschrijven kan tijdens de eerste les vanaf 18.30 uur of op www.miekeboeckx.be.

Meer informatie: Mieke Boeckx, tel 014-55 57 59, mieke.boeckx@telenet.be

Wereldvrouwenmars 

De Herentalse Vrouwenraad roept alle vrouwen en vrouwenverenigingen 
op om deel te nemen aan de Wereldvrouwenmars op zaterdag 6 maart 
in Brussel. Het 2,5 kilometer lange traject gaat langs vier symbolische plek-
ken, waar acties en toespraken gehouden worden. De Herentalse Vrou-
wenraad neemt samen met het Platform Vrouwenkracht Kempen deel aan deze mars. Zij rijden 
vanuit de Kempen met de trein of met bussen naar Brussel. Iedereen verzamelt op de Grote 
Markt in Brussel. 

Meer informatie: Louise van Sand, tel. 014-22 00 55, Yvonne Sülzle, tel. 014-26 27 43, 
Julia Peeters, tel. 014-23 52 61 of tijdens de Vrouweninfo, elke derde vrijdag van de 
maand om 13.30 uur in het Fundatiehuis op het Begijnhof

Gezinsbond Morkhoven 

Op woensdag 17 februari zijn alle kinderen vanaf de derde kleuterklas welkom op de carna-
valnamiddag van de Gezinsbond. Het feest vindt plaats van 13.30 tot 16 uur in de chirolokalen 
in de Sint-Niklaasstraat (Morkhoven). Deelnemen kost 1 euro. Inschrijven kan via gezinsbond.
morkhoven@hotmail.com of op het telefoonnummer 014-26 33 73.

Op zondag 7 maart van 13.30 tot 16 uur organiseert de Gezinsbond in de parochiezaal van Mork-
hoven een tweedehandsbeurs voor baby- en kinderkleding, speelgoed en ander materiaal. De 
toegang is gratis. Als u wilt deelnemen, kunt u zich inschrijven bij Inge Cornelis, tel. 014-72 79 21, 
ingeborg.cornelis@telenet.be.
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AgENdA FEbRUARi 2010
DI 02/02 RAAD Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

INFO Chris Dusauchoit: Wild van Afrika / cc ’t Schaliken / 20 uur

WO 03/02 SPORT Start jogcursus voor beginners BRRC / BLOSO-centrum / 19.30 uur

DANS Michael Lazic – Staging Reality / cc De Werft, Geel / 20.15 uur

DO 04/02 SOCIO Bijeenkomst Mat van Hertals / Zaal Zucht naar Kunst, Molenstraat 12, Morkhoven / Van 
13.30 tot 16.30 uur

BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Parochiezaal Morkhoven / Van 17.30 tot 20.30 uur

RAAD Jeugdraad / Koetshuis, lokaal boven de jeugddienst in het Stadspark / Van 19.30 tot 21.30 uur

THEATER Theaterspektakel: Nee schat, nu niet! / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

VR 05/02 THEATER Theaterspektakel: Nee schat, nu niet! / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

Van 06/02 
tot 28/02

TENTOON Tinka Pittoors / Kasteel Le Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14 tot 17 uur

ZA 06/02 UIT Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs: open ateliers en tentoonstelling / Academie voor 
Beeldende Kunst, Markgravenstraat 67 en 77 / Van 11 tot 17 uur 

JEUGD Top 100 / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

THEATER Theaterspektakel: Nee schat, nu niet! / Kamertheaterzaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

ZO 07/02 UIT Winterwandeling / Vertrek aan café De Kluis, Lichtaartseweg 169 / 14.30 uur

DI 09/02 FILM The Boy in the Striped Pyjamas / cc ’t Schaliken / 20 uur

DO 11/02 SOCIO Bijeenkomst Mat van Hertals / Parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27 / Van 13.30 tot 
16.30 uur

THEATER Theater De Spiegel – Twee oude vrouwtjes / cc ’t Schaliken / 19 uur en 21 uur / UITVERKOCHT

VR 12/02 JEUGD Comboconcert in samenwerking met de muziekacademie / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41

INFO Natuur in de Kempen, vroeger en nu / Foyer cc ’t Schaliken / 20 uur

DANS Kopergieterij & KabinetK – Unfold / cc De Werft, Geel / 20.15 uur

ZA 13/02 JEUGD Se7en Days of Sin: Envy / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

MUZIEK Rebecca Stradiot, Bernard Dewulf, The Ballroomquartet, Berline e.a. – Valentijn in woord 
en daad / cc ’t Schaliken, bibliotheek / 19 uur

MUZIEK Auditie musical Week van de Amateurkunsten / Stedelijke Academie voor Muziek, Woord 
en Dans, Hikstraat 28 / Van 13 tot 17 uur / Info: Rik Rossenbacker, tel. 014-21 54 46, rik.
rossenbacker@skynet.be

ZO 14/02 UIT Maandelijkse numismaticabeurs rond het thema de munten van Willem I, atelier Brussel 
Den Brasseur, Bovenrij 50 / Van 8.30 tot 12 uur

UIT Spel van de Roetaert – op jacht naar het konijn / Tip: gezonde dieren raken met een schop 
omhoog / Van 14 tot 16 uur

UIT Winterwandeling / Vertrek aan De Hut, Spaanshofpark / 14.30 uur

MA 15/02 BLOED Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ‘t Hof, Grote Markt 41 / Van 17.30 tot 20.30 uur

DI 16/02 DANS Passerelle – WeAllGo & SlowSlow / cc De Werft, Geel / 20.15 uur

WO 17/02 MUZIEK Hugo Spencer, Luc De Gezelle, Martin Jansen en Hadewich Kras – Fever of the Sixties /
cc ’t Schaliken / 14.30 uur

UIT Carnavalnamiddag Gezinsbond / Chirolokalen, Sint-Niklaasstraat in Morkhoven / Van 
13.30 tot 16 uur

DO 18/02 SOCIO Bijeenkomst Mat van Hertals / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / Van 13.30 tot 16.30 uur

HUMOR Gogol & Mäx – Salto musicale / cc ’t Schaliken / 20 uur

RAAD Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum, Augustijnenlaan 30 / 20 uur

VR 19/02 JEUGD Benefietfuif / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

LEZING Toon Tellegen – Het vertrek van de mier / cc ’t Schaliken / 19 uur

VROUW Vrouwenraad: Dochter van Iran door Mani Amiri / Zaal ’t Hof / Info: Louisa Van Sand, tel. 
014-22 00 55, 0478-60 23 03

ZA 20/02 TENTOON Tinka Pittoors – Rondleiding op de tentoonstelling / Kasteel Le Paige / 14 uur

MUZIEK Sam Vloemans – An Evening with Sam / cc ’t Schaliken / 20 uur

ZO 21/02 INFO Velt Middenkempen: start driedelige lessenreeks groentenieren voor gevorderden / 
Clubhuis Begijnhof / Van 10 tot 12.30 uur

UIT Winterwandeling / Vertrek aan het Gildenhuis, Grote Markt 25 / 14.30 uur

UIT Locorotondo rolt! / Schouwburg cc ‘t Schaliken / 15 uur

MA 22/02 BLOED  Bloedinzameling Rode Kruis / Zaal ‘t Hof, Grote Markt 41 / Van 17.30 tot 20.30 uur

Di 23/02 RAAD Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMW-secretaris, Nederrij 133/A 
20 uur

WO 24/02 FILM Meisjes / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

JEUGD Comboconcert in samenwerking met de muziekacademie / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41

DO 25/02 SOCIO Bijeenkomst Mat van Hertals / Oud Gasthuis, Nederrij 133/A / Van 13.30 tot 16.30 uur

KLASSIEK I Solisti del Vento & Figurentheater Taptoe – De Vliegende Hollander / cc ’t Schaliken 20 uur

INFO Infoavond over dakisolatie / Zaal ‘t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

ZA 27/02 SPORT Erwin Vervecken bolt uit – massacyclocross / BLOSO-centrum / 13.30 uur

JEUGD Punkoptredens / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur

MUZIEK Heideroosjes – Manie! Manie! / GEANNULEERD

UIT Spel van de Roetaert – op jacht naar het konijn / Tip: zie pagina 3 / Van 14 tot 16 uur

QUIZ Vijfde quiz van de Herentalse cultuurraad / Zaal ’t Hof / 20 uur

ZO 28/02 THEATER Het gevolg – Appartemensen (+5 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

Deze agenda bevat uitsluitend evenementen die deze maand 
in Herentals plaatsvinden en die ons tijdig werden gemeld.
Voor een ruimer overzicht: www.herentals.be > Kalender

ZO 28/02 UIT Winterwandeling / Vertrek aan Irish pub The Harp, Bovenrij 80 / 14.30 uur

MA 01/03 INFO Zorg opnemen: té vanzelfsprekend of net niet / Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Anna, 
Vorselaarsebaan 1 / 20 uur

ACTIEVE SENIOR

OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag / Turnen / Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur
Elke woensdag / Fietsen / Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Elke donderdag / Petanque / Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur
Info: Suzanne Noyen, Wasserijstraat 1, tel. 014-23 10 34

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag / Petanque / Het Convent / Van 14 tot 17 uur 
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86
Elke woensdag / Fietsen / Vertrek aan Sint-Waldetrudiskerk / 14 uur
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54
02/02 / bestuursvergadering
04/02 / en 18/02 / Hobbyclub / Paterszaaltje / 14 uur / Info: José, tel. 014-21 63 79
09/02 / Vakantiebeurs / Mollenhof Poederlee
16/02 / Ontmoeting / Paterszaaltje / 14 uur
Van 22/02 tot 01/03 / Zeeweek

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag / Wandeling / Vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur
Elke woensdag / Petanque / Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur 
Info: Karel, tel. 014-21 65 03
Elke donderdagnamiddag / Hobbyclub voor dames
Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 59

S-Sport
Elke dinsdag / Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Sportcomplex De Vossenberg / Van 9 tot 10.30 uur (beginners), van 10.30 tot 
12 uur (gevorderden) Info:  Louise Bertels, tel. 014-21 99 79 of Rosetta Van de 
Voorde, tel. 014-70 79 39
Elke donderdag / Fietsen / Vertrek aan sportcomplex De Vossenberg / 13 uur
Info: Jef De Peuter, tel. 014-21 15 36
Ma 22/02 / Curve bowls / Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 16 uur / Info: 
Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

JEUGD

10R20
Elke vrijdagnamiddag / Happy hour: 1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20, 
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur
Vrijdag- en zaterdagavond / Rustige / Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur



 Geboorten
 15/12 Lucas, zoon van Gittan Smans en Essengo Lusangi

 15/12 Vic, zoon van Katleen Rits en Steven Maes

 18/12 Yekbun, dochter van Nesrin Aydar en Gorgin Sahin

 21/12 Robbe, zoon van Els Janssens en Kurt Dewit

 21/12 Victor, zoon van Marianne Olyslaegers en Gert Ennekens

 22/12 Guus, zoon van Elisabeth Peeters en Hans Eyckmans

 29/12 Karel, zoon van Eunice Akrofi en Joel Ampong

 05/01 Cisse, zoon van Anja Coenen en Paul Van de Water

 08/01 Christian, zoon van Carolina Cotrobai en Igor Cotrobai

 08/01 Cisse, zoon van Katleen Meel en Koen Van Hove

 09/01 Navaro, zoon van Priscilla Verheyen en Bjorn Ducheyne

 Overlijdens

 11/12 Aloysius Van den Brande (80), echtgenoot van Rosalia Peeters

 12/12 Jozef Olyslaegers (76), weduwnaar van Hilda Wuyts

 14/12 Gustaaf Verwimp (79)

 17/12 Madeleine Verhaeghe (92), weduwe van Lodewijk De Winter

 20/12 Eduard Eykens (63)

 21/12 Josephine Vangenechten (89), echtgenote van Frans Ven

 21/12 Maria Gepts (64), echtgenote van René Peeters

 22/12 Bonifacius Wouters (87)

 22/12 Maria Dierckx (92), weduwe van Carolus Stuyck

 23/12 Carolus Vos (62), echtgenoot van Marie Slegers

 23/12 Amelia Schoonheydt (80)

 27/12 Maria Vandeweyer (86), weduwe van August Vanaerschot

 31/12 Marcel De Plukker (88), weduwnaar van Maria Geerts

 06/01 Suzy Braekmans (38)

 07/01 Lambert Van Steenwinckel (77), echtgenoot van Eveline Sprengers

 08/01 Remi Van Hove (67), echtgenoot van Elisabeth Alen

 10/01 Aloysius De Peuter (87), weduwnaar van Maria Smets

 Huwelijksaankondigingen

 Stig Vangeel (Herentals) en Kimberly Vanuytven (Herentals)

 Hans Vermeiren (Herentals) en Evy Scheyltjens (Herentals)

 Charles Suys (Herentals) en Lucia Van Hoof (Herentals)

 Ellen Keepers (Herentals) en Sara Siongers (Herentals)

 Dennis Mertens (Herentals) en Michelle Hairemans (Herentals)

 Arnaud Pellecom (Herentals) en Yentl Pickery (Herentals)

 Mario Gios (Herentals) en Karolien Baum (Herentals)

 Gino Geens (Herentals) en Tinne Daems (Herentals)

 Steven Van den Heuvel (Herentals) en Nele Boeckx (Herentals)

 Bart Van Genechten (Herentals) en Ellen Hermans (Herentals)

 Huwelijken

 Jo Verwimp (Herentals) en Wendy Vets (Herentals)

 Luc De Boeck (Herentals) en Miranda Van Loock (Herentals)

 Nico Rans (Herentals) en Ellen Van Genechten (Herentals)

 Gerd Horemans (Herentals) en Claire Baetens (Herentals)

 Jonathan Chaltin (Herentals) en Natasja Gaytant (Herentals)

 Marinus Weyers (Herentals) en Sandra Wouters (Herentals)
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bURgERZAkEN
Uitzonderingen op wekelijkse rustdag in 2010

Herentals, Noorderwijk en Morkhoven

1. Winkeldagen aanvang jaar Van 3 tot en met 9 januari
2. Verloren Maandag Van 10 tot en met 16 januari
3. Communiefeesten Van 24 tot en met 30 januari
4. Valentijn Van 14 tot en met 20 februari
5. Lentewinkeldagen Van 14 tot en met 20 maart
6. Pasen Van 4 tot en met 10 april
7. Shop in Thals Van 11 tot en met 17 april
8. Pinksteren  Van 23 tot en met 30 mei
9. Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart Van 15 tot en met 21 augustus
10. Najaarshappening Van 12 tot en met 18 september
11. Herfstwinkeldagen Van 3 tot en met 9 oktober
12. Allerheiligen / Halloween Van 31 oktober tot en met 
 6 november
13. Sint-Niklaas Van 5 tot en met 11 december
14. Eindejaarsfeesten Van 12 tot en met 18 december
15. Kerstdag / Oud- en Nieuwjaar Van 19 tot en met 26 december

Spaans Hofwijk - ziekenhuis - monumentenomgeving

1. Nieuwjaarswinkeldagen Van 3 tot en met 9 januari
2. Valentijnwinkeldagen Van 14 tot en met 20 februari
3. Voorjaarswinkeldagen Van 21 tot en met 27 februari
4. Voorjaarswinkeldagen Van 28 februari tot en met 6 maart
5. Voorjaarswinkeldagen Van 7 tot en met 13 maart
6. Opruimingsdagen Van 14 tot en met 20 maart
7. Zomerwinkeldagen Van 27 juni tot en met 3 juli
8. Najaarswinkeldagen Van 5 tot en met 11 september
9. Najaarswinkeldagen Van 12 tot en met 18 september
10. Najaarswinkeldagen Van 19 tot en met 25 september
11. Najaarswinkeldagen Van 26 september tot en met 2 oktober
12. Najaarswinkeldagen Van 3 tot en met 9 oktober
13. Eindejaarsfeesten Van 12 tot en met
 18 december
14. Kerstdag Van 19 tot en met 25 december
15. Oudjaar / Nieuwjaar Van 28 tot en met 31 december

Afwijkingen met opheffing van avondsluiting: 
maximaal 14 dagen.
Braderie open van 23 tot en met 26 juni.

Vraag de kids-ID op tijd aan!

Kinderen jonger dan twaalf jaar die naar het buitenland reizen, 
moeten hiervoor een kids-ID hebben. De kids-ID kost 3 euro en is 
drie jaar geldig. Het duurt ongeveer een maand om de kids-ID aan 
te maken. Vraag de kaart dus tijdig aan.

Meer informatie: dienst burgerzaken, administratief 
centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, 
www.halloouders.be
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SPREEkUREN
Maandelijkse spreekuren
in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief 

centrum

Rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 

(uitkeringen aan mensen met een handicap)

tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

Rijksdienst voor de sociale verzekering van zelfstandigen 
(pensioenen, ziekteverzekering, kinderbijslag, ... voor zelfstandigen)

tweede woensdag van 10 tot 12 uur

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 
eerste en derde dinsdag van 14 tot 16 uur

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

Opvanggezinnen:
enkel na afspraak: tel. 014-26 71 18 

Militie
vierde woensdag van 13 tot 16 uur, in de werkwinkel, Molenvest 13

Fonds voor arbeidsongevallen
Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande, 

Warandestraat 42, Turnhout.

[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

De meeste vragen kunnen beantwoord worden door de 
stadsdiensten. U kunt zich daarom altijd het beste eerst tot 
die diensten richten. Staat u erop om de burgemeester of de 
schepenen te spreken, dan kunt u bij hen terecht tijdens hun 
spreekuren in het administratief centrum. U kunt bij hen 
langsgaan of u kunt bellen: 014-28 50 50.

burgemeester Jan Peeters 
politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en 

coördinatie, communicatie en informatie, burgerlijke stand en bevolking, 

administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale economie

vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
vrijdag van 17 tot 19 uur (secretariaat Molenvest 2/A) 
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen Ingrid Ryken
cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages

maandag van 18.30 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.ingrid.ryken@herentals.be

schepen Wies Verheyden
sport, personeel, markten en kermissen

alleen na afspraak
[i] schepen.wies.verheyden@herentals.be

schepen Mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, landbouw en 

plattelandsontwikkeling

woensdag van 9 tot 11 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Anne-Mie Hendrickx 
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheidsbeleid

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be

schepen Jan Bertels
financiën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica, 

huisvesting, OCMW en kerkfabrieken

maandag van 18 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

schepen Jos Schellens
openbaar werk en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, 

monumentenzorg en landschappen

maandag van 18 tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jos.schellens@herentals.be

Spreekuren OCMW Herentals
- Voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op nummer
 0475-56 10 32 of voorzitter@ocmwherentals.be 
- sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en 
 maandagavond van 18 tot 19 uur
- dienst rechtshulp OCMW: maandagavond van 18 tot 20 uur en 
 dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 11.45 uur
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Dringende hulp
Brandweer 100 of 112 
Ziekenwagen 100
Politie 101
Antigifcentrum 070-245 245
Gasgeur 0800-65 065

Rode Kruis
Bloedinzamelingen

Op donderdag 4 februari kunt u bloedgeven in de paro-
chiezaal van Morkhoven en op maandag 15 en maandag  
22 februari in zaal ‘t Hof op de Grote Markt. De bloedaf-
name vindt telkens plaats van 17.30 tot 20.30 uur.

APOTHEKERS 
U vindt de wachtdiensten van de apothekers op 
www.apotheek.be of telefonisch via
0900-10 500. 

De wachtdiensten worden georganiseerd voor de aflevering van 
dringende geneesmiddelen. De apothekers met wachtdienst 
rekenen daarom een hoogdringendheidshonorarium aan vanaf 
19 uur op weekdagen en op zon- en feestdagen. Uw ziekenfonds 
betaalt dit ereloon terug als op het voorschrift een geneesmiddel 
voorkomt waarvoor het ziekenfonds een uitkering toekent.

HUISARTSEN
HERENTALS
centraal oproepnummer: 014-22 22 00
De huisartsenwachtpost: Nederrij 99

MORKHOVEN EN NOORDERWIJK
centraal oproepnummer 014-54 83 83
De wachtdienst begint telkens op vrijdagavond (of op de avond 
voor een feestdag) om 20 uur en eindigt maandagmorgen (of op 
de ochtend na de feestdag) om 8 uur. 

TANDARTSEN
centraal oproepnummer: 090-33 99 69
De wachtdienst start om 9 uur en eindigt om 18 uur tijdens het 
weekend en op feestdagen.

Nuttige telefoonnummers

Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten Els  014-22 29 47

 René  014-51 20 51

 Karel  014-51 55 48

 Lydi  014-22 25 17

Autisme-telefoon 078-15 22 52

Begeleid Wonen, Herentals
info over wonen voor mensen met een handicap 014-23 18 80

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

CardStop 070-344 344

Centrum voor Levens- en Gezinsvragen, Hofkwartier 23 014-21 08 00

Child Focus 116000

deN Babbelhoek 0472-22 86 71
praatgroep Nederlands voor anderstaligen 014-22 17 81

Den Brand  014-84 12 00
dagbesteding voor mensen met een handicap

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37 014-21 40 73

De Fakkel 0487-99 06 23
vereniging waar armen het woord nemen 014-21 40 73

DocStop 00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23 014-23 34 01

Eandis 078-35 35 00

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6 014-85 98 00

Eurofoon, Europese Unie 078-15 19 92

IOK - Geel 014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23 014-23 34 01

Jeugdfoon 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136 015-23 73 93

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Rusthuis - infofoon 078-15 25 25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23 014-23 02 42

Tele-receptiebalie 106 of 078-15 19 19

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)     105

Zit Stil (ADHD)     03-830 30 25

iNFo

WAcHTdiENST



DE POSTBEDEELD DOOR

oPENiNgSTiJdEN STAdSdiENSTEN
MA DI WO DO VR ZA ZO

ADMINISTRATIEF CENTRUM 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

CC ’T SCHALIKEN 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

BIB GILDELAAN
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00 14.00-17.00

10.00-12.00

BIB NOORDERWIJK 14.00-16.00
18.00-20.00 

10.00-12.00

RECYCLAGEPARK 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-18.00 09.00-16.30 08.30-14.30

JEUGDDIENST 09.00-12.30
13.30-16.30
17.00-19.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30
13.30-16.30

09.00-12.30

HUMMELTJESHOF Dagopvangcentrum voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Gratis urgentieopvang voor kinderen van werkzoekenden die gaan solliciteren, een opleiding volgen of tijdens 

de eerste zes maanden van een hertewerkstelling.

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 09.00-17.00

SPORTDIENST 09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

STADSARCHIEF 08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30

08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00
13.30-16.00

OP ZATERDAG 
6 EN 20 FEBRUARI

OPEN VAN 9
TOT 12 UUR

TOERISME HERENTALS 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

STEDELIJKE WERKPLAATS 08.00-12.00
12.30-16.30

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

Nuttige telefoonnummers
Stadsdiensten 014-28 50 50
administratief centrum,  Augustijnenlaan 30 fax 014-21 78 28

Belastingen - Belgiëlaan 31 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

Compostmeesters  014-28 50 50

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35 014-28 51 30

Defecten aan de openbare verlichting 0800-6 35 35 

De Lijn 070-220 200

De Post - Belgiëlaan 51 014-28 67 20

Diftar-informatielijn 0800-97 687

Hummeltjeshof  - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136 015-23 73 93

Kerkhof Herentals 
van ma tot vr tussen 12 en 12.30u  014-23 38 93

Muziekacademie - Hikstraat 28 014-21 33 05

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A 014-24 66 66

Netepark - Vorselaarsebaan 014-85 97 10

NMBS - Herentals 03-229 56 14

Politiezone Neteland - Molenvest 23 014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

Sportdienst - De Vossenberg, Markgravenstraat 93 014-28 52 50

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk 014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77 014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35 014-21 90 88

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan 014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21 014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11


