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Beste stadsgenoten

Nieuwjaar is traditioneel een periode om even stil te staan en terug te kijken naar wat voorbij is maar ook om uit 
te kijken naar wat nog moet komen.
Het eerste jaar met deze bestuursploeg zit er op. Het was een productief jaar, met de heraanleg van de Zandstraat, 
de opening van cc ‘t Schaliken, de restauratie van de Zandpoort, het fietspad langsheen de Doornestraat en tal van 
andere kleinere werken. Een aantal andere werken lopen volop, zoals de bouw van de nieuwe bibliotheek en een 
gemeenschapshuis in Noorderwijk en de heraanleg van het Lantaarnpad. Zo investeert de stad om van Herentals 
een plek te maken waar het aangenaam is om te wonen, te winkelen, te leven.

Begin januari starten we daarom ook met het openbaar onderzoek over het Ruimtelijk Structuurplan voor Herentals 
(RSH). U vindt in deze Stadskrant uitgebreide informatie over dit structuurplan. Zo houden we u op de hoogte van 
onze plannen voor de toekomst. Bovendien hebt u via het openbaar onderzoek het recht om uw mening over het 
plan te geven. Wij nodigen u van harte uit om dat ook te doen.

Maar intussen kunnen we tijdens deze eindejaarsperiode nog even stil staan, uitblazen, 
tot rust komen en nieuwe energie opdoen voor het volgende jaar. Ik wens u een 
opperbest 2008!
 

Jan Peeters 
Uw burgemeester

Bent u geïnteresseerd in de toekomst van onze stad?

Het stadsbestuur van Herentals werkt aan een ruimtelijk structuurplan. Dat is een plan dat 
de grote lijnen vastlegt voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Herentals. Het schetst 
de toekomst van Herentals en de ruimte die nodig is voor bedrijven, recreatie, landbouw, 
woningen, natuur en open ruimte.

Er is ruimte nodig voor woningen, bedrijven, recreatie, natuur en landbouw. Net zoals in 
het verkeer zijn er spelregels nodig en afspraken over wat waar kan. Met een structuurplan 
maken we afspraken over hoe we die ruimte samen gebruiken. 

Het stadsbestuur houdt bij de opmaak van haar structuurplan rekening met het ruimtelijk 
structuurplan van de provincie Antwerpen en het ruimtelijk structuurplan van Vlaanderen 
(RSV). In deze plannen krijgt de versterking van onze stads- en dorpskernen veel aandacht. 
Wonen, werken, recreatie en dienstverlening gebeuren zoveel mogelijk binnen attractieve 
kernen. Tegelijk krijgt het behoud van de open ruimte voor landbouw en natuur veel aan-
dacht. 

Een structuurplan is geen plan waarbij voor elk perceel wordt vastgelegd welke bestemming 
het in de toekomst krijgt. Een structuurplan is dus geen bodembestemmingsplan, en een 
individueel perceel komt niet aan een bod in een ruimtelijk structuurplan. 

Het ruimtelijk structuurplan is een belangrijk beleidsdocument. Daarom vraagt het 
stadsbestuur uw mening. Het openbaar onderzoek loopt van 3 januari tot en met 1 april. 
Gedurende deze periode kunt u het ontwerp inkijken en uw opmerkingen of bezwaren 
geven. U vindt een uitgebreide beschrijving van het Herentalse ruimtelijk structuurplan op 
pagina 7, 8, 9 en 10 van deze Stadskrant.

helemaal
herentals

kadocheques p 13

Steeds op zoek naar leuke 
en originele cadeautjes?
Met de Herentalse Kadocheque geef je steeds het ideale cadeau. De 
Kadocheques kan je aankopen bij de dienst Toerisme, ‘t Schaliken, 
Grote Markt 35 in Herentals. Kies de waarde van de cheques en 
laat ze verpakken in de mooie bijhorende geschenkverpakking. 
Met deze cheques kan je terecht bij een hele resem handelaars 
in en rond het centrum van Herentals. De deelnemende 
handelaars zijn herkenbaar aan het label ‘Helemaal Herentals 
Kadocheque’ of een lijst is verkrijgbaar bij de dienst Toerisme of op 
www.helemaalherentals.be.

Wenst u als handelaar deel te nemen 
aan de Herentalse kadocheque?
Neem dan contact op met Liliane Fonteyn van de dienst middenstand 
in het administratief centrum, tel. 014/28 50 50. Zo kunnen straks 
consumenten met de Herentalse kadocheque ook in uw zaak 
terecht.

De Herentals kadocheque:
info en verkooppunt.
Dienst Toerisme - ‘t Schaliken
Grote Markt 35
2200 Herentals

Open:
ma - vrij  van 09.00u tot 12.00 en van 13.30u tot 16.00u
maandagavond van 17.00u tot 19.30u
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Aankondigingen voor de Stadskrant van 
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De redactie heeft het recht inzendingen 
te weigeren, in te korten en te wijzigen.

DRUK : Drukkerij Bulckens
gedrukt  op 100 % gerecycleerd papier

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 on line 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

wETENSwAARd
Nieuwjaarszangertjes

Op maandag 31 december van 8 tot 13 uur zijn de deuren van het jeugdhuis 10R20 open voor de allerkleinsten. De nieuw-
jaarszangertjes kunnen hier uit volle borst hun wensen overbrengen en kunnen komen genieten van een heerlijke wafel en 
een mok warme chocomelk. Het resultaat van dit jaarlijkse gebeuren kunt u bekijken op www.jeugdraadherentals.be. Wie 
weet staat u wel op de foto. 
Ook de stadsdiensten in het administratief centrum, de jeugddienst en ’t Schaliken, verwelkomen tussen 9 en 12 uur 
zangertjes.

Groene afvalzakken verdwijnen op 1 januari

Begin juli 2008 voert het stadsbestuur het Diftarsysteem in. Vanaf 2008 worden daarom 
de groene zakken niet meer opgehaald. De laatste ophaling van het restplastic gebeurde in 
december van 2007. 

Het restplastic mag u vanaf 1 januari in de witte restafvalzakken steken. Dit komt doordat 
onze afvalverwerker IOK over nieuwe machines beschikt om afval te verwerken. Deze 
machines kunnen restplastic en restafval samen verwerken.

[i] 
U kunt vanaf 7 januari met uw vragen over Diftar terecht op de 
gratis Diftarinformatielijn, tel.  0800-97 687.

Nieuwe bomen voor het stadscentrum

De stad heeft in de Zandstraat en de Sint-Magdalenastraat nieuwe krentenbomen 
aangepland. Deze boom heeft als voordeel dat de wortelkluit kleiner is en dat de 
wortel meer in de diepte groeit dan in de breedte, zodat het voetpad niet omge-
woeld wordt.

Op de hoek van de Collegestraat en de Zandstraat plantte de stad drie nieuwe 
sierperen (pyrus). Deze bomen dragen geen vruchten, en hebben dus erg weinig 
onderhoud nodig. 

Op de Grote Markt verschijnen nieuwe lindes. De linde is een kleine boom met 
kegelvormige kroon en kleine hartvormige bladeren, is goed tegen wind bestand en 
kan op alle grond geplant worden.

Geur- en stoombaden in het Netepark

Sinds kort kunt u in het Netepark genieten van drie geur- en twee stoom-
baden. De stad realiseert zo het langverwachte wellnessaanbod in het 
Netepark. Het Netepark hoopt dat de nieuwe baden ongeveer 15.000 
sessies per jaar halen. Als u weet dat het Netepark jaarlijks 350.000 
klanten over de vloer krijgt, is dat een haalbare kaart. De nieuwe baden 
kosten 114.966 euro.

De keuze voor geurbaden en aromastoombaden is doordacht. Een stoombad is minder heet dan een sauna en wordt 
daarom beter verdragen. Een stoombad stimuleert de bloedsomloop, opent de huidporiën en heeft een milde, aangename 
uitwerking op de ademhaling. Een verfrissende douche sluit de cyclus af. 

Geurbaden hebben een relaxerende en heilzame werking. Werken met geuren is een oude en doeltreffende methode 
om spanningen te verminderen. Afhankelijk van de geur kiest u voor rust (lavendel), alertheid (rozemarijn) of de ultieme 
relaxatie (oranjebloesem). 

[i] 
Voor een sessie in een geur- of stoombad betaalt u 2 euro. 
U kunt de penningen kopen aan de kassa of bij de redders.
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Nieuwe verlichting 
klaslokalen voor vrije basis-
school Morkhoven

De verlichting van de klaslokalen van de vrije 
basisschool Morkhoven is dringend toe aan 
vervanging. Het is ook aangewezen om in dit 
schoolgebouw noodverlichting aan te brengen. 
Het college geeft de opdracht de materialen aan 
te kopen en de uitvoeringsdienst zorgt voor de 
montage.

Vrijdagmarkt breidt uit

De Herentalse vrijdagmarkt breidt uit. De 
marktvereniging heeft de Grote Markt opnieuw 
opgemeten en stelde vast dat na de heraanleg 
van de Grote Markt en na de voltooiing van cc 
’t Schaliken, er terug voldoende plaats is voor 
nieuwe kramen op de markt. Het markcomité 
heeft afspraken gemaakt met de uitbaters van 
een viskraam, een snoepkraam, een vleeskraam 
en een groente- en fruitkraam. Met de uitbreiding 
krijgt de vrijdagmarkt dus duidelijk een uitgebrei-
der voedingswarenaanbod. 

Fietsersbrug in Doornestraat

De fietsersbrug over de Wimp op de grens van 
Noorderwijk en Herenthout ligt klaar voor 
gebruik. Als de weersomstandigheden het toela-
ten, kan de brug nog voor het einde van het jaar 
in gebruik genomen worden. De brug is gemaakt 
uit FSC-gelabeld hout. Dankzij de brug kunnen 
de fietsers voortaan een stuk veiliger de Wimp 
oversteken.

Spooroverweg aan het kerkhof van Herentals

Van 7 januari tot en met 25 januari is de spooroverweg naar het kerkhof van Herentals volledig afgesloten. 
De eerste week verlaagt de NMBS het spoor zodat bussen beter kunnen passeren. Daarna werkt een aan-
nemer de straat mooi af. De bezoekers van Den Brink en het kerkhof kunnen de omleiding volgen langs de 
Poederleeseweg, Watervoort, een stuk onverharde weg naar Bosbergen.

Sociale leningen voor nieuwbouw

Tegen de normale werkwijze in zal er volgend jaar een budget van 4 miljoen euro voor nieuwbouwleningen 
worden vrijgegeven te verdelen over heel Vlaanderen volgens het principe eerst is eerst. Dit betekent waar-
schijnlijk dat alle kandidaten die zich nu inschrijven op onze kandidatenlijst een lening kunnen bekomen.

Om in te schrijven moet men beschikken over een bouwperceel en een redelijk definitief bouwplan en vol-
doen aan de normale voorwaarden voor een sociale lening (geen andere woning bezitten en gezinsinkomen 
2005 lager dan 43.650,00 euro te verhogen met 2.910,00 euro per persoon ten laste of lager dan 29.100,00 
voor alleenstaanden).Voor de bouwkavel of de woning zijn er geen voorwaarden (tenzij in het geval van 
sociale verkavelingen). 

Het maximum te ontlenen bedrag bedraagt 125.000,00 euro en de duurtijd is in principe 20 jaar. Indien de 
leninglast te hoog is (volgens onze berekening) kan een verlenging tot maximum 30 jaar worden toegestaan. 
De rentevoet is afhankelijk van het inkomen met een minimum van 2,36 en een maximum van 4,71. Snel zijn 
is uiteraard de boodschap. 

[i]
Kleine Landeigendom Zuiderkempen cvba
Tongerlodorp 1, 2260 Westerlo, 014-54 41 83

Klein, maar niet zo fijn

Op vrijdag 25 januari organiseert de Herentalse milieuadviesraad een thema-avond over fijn stof om 20 uur 
in de LakenhaI.

Dr. Tim Nawrot van onderzoekseenheid milieutoxicologie van het UZ Leuven brengt de voordracht Fijn stof, 
een milieuprobleem? Hierin tracht hij een antwoord te geven op diverse vragen: Wat is fijn stof? Wat zegt 
het wetenschappelijk onderzoek? Hoe zwaar weegt fijn stof op onze gezondheid? Welke beleidsmaatregelen 
dringen zich op? Wat kunnen we zelf doen of laten?

Achteraf kunt u vragen stellen aan dr. Nawrot en biedt de milieuadviesraad een nieuwjaarsreceptie aan.

[i] De toegang is gratis. Iedereen is welkom.

Vaccin voor baarmoederhalskanker terugbetaald

Sinds 1 november 2007 betalen de mutualiteiten Gardasil terug voor meisjes van 12 tot en met 15 jaar. 
Gardasil is een vaccin dat helpt om baarmoederhalskanker te voorkomen. 

Tot voor kort kostte een volledige vaccinatie van drie inentingen 412 euro. Met de terugbetaling kost de vol-
ledige vaccinatie 31,80 euro. De terugbetaling voor meisjes van 12 tot 15 jaar is dan ook een goede zaak. Een 
belangrijke voorwaarde is dat de eerste van de drie noodzakelijke inentingen voor de zestiende verjaardag 
gegeven wordt. 

Vaccinatie is een belangrijke stap in de preventie van baarmoederhalskanker. Meisjes van 12 tot en met 15 
jaar die nog geen seksuele betrekkingen hebben, kunnen zich nu bij hun huisarts laten vaccineren. Eenmaal 
besmet met HPV-virus werkt het vaccin minder goed. Ook als u al seksueel actief bent, kan vaccinatie nog 
nuttig zijn. Maar dat bespreekt u beter met uw arts.

[i]
Meer informatie bij LOGO Zuiderkempen, Larum 30, 2440 Geel, tel. 014-72 37 60 of
www.zorg-en-gezondheid.be
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Symfollies in C klein
Donderdag 3 januari
Stradi en Viola gaan op vakantie (+5 jaar)
Schouwburg, 14.30 uur
Toegang: 8 euro / 6,5 euro (korting) 
5 euro (abo)

Warre Borgmans & 
Fidelio Strijkkwartet
Dinsdag 8 januari
wolfGANG
Schouwburg, 20 uur
Toegang: 12 euro / 10,5 
euro (korting)
9 euro (abo)

Raamtheater
Donderdag 10 januari
Una giornata particolare
Schouwburg, 20 uur
Toegang: 12 euro / 10,5 euro (korting)
9 euro (abo)

Jan Hautekiet &
Rick de Leeuw
Vrijdag 18 januari
Het leven is nog nooit zo mooi geweest
Schouwburg, 20 uur
Toegang: 12 euro / 
10,5 euro (korting)
9 euro (abo)

De FrivoleFramboos
Vrijdag 25 januari
Con Voce Soave 
Schouwburg, 20 uur
Toegang: 16 euro / 14,5 euro (korting)
13 euro (abo)
UITVERKOCHT

Programma cc ’t Schaliken – januari

EXTRA CONCERT
Symfonieorkest Lemmensinstituut 
Woensdag 20 februari
Schouwburg cc ‘t Schaliken
20 uur

Cc ’t Schaliken programmeert op 20 februari een extra concert in de 
schouwburg. Op het podium staat dan het symfonieorkest van het Leuvens Lemmensinstituut.
Het Lemmensinstituut is een van de meest gerenommeerde conservatoria in België. Het bestaat ondertus-
sen al 125 jaar. Sinds 1980 krijgt de orkestklas van het Lemmensinstituut een eigen gestalte als symfonie-
orkest. Het Symfonisch Orkest van het Lemmensinstituut heeft tot op vandaag verschillende hoogstaande 
concerten op zijn conto staan met werk uit zowat alle stijlperiodes. 

Onder leiding van Edmond Saveniers brengt het symfonieorkest werken van Gustav Mahler, Piet Swerts en 
Guiseppe Verdi. Edmond Saveniers studeerde aan het Lemmensinstituut en  was er laureaat orgel en mu-
ziekpedagogie. Hij verzorgde gastdirecties bij onder meer de orkesten van de Opera voor Vlaanderen en de 
Filharmonie van Antwerpen.

[i] 
De toegangsprijs voor dit extra concert bedraagt 10 euro. 
Met een abonnement betaalt u 7 euro. 
Toegang: 10 euro / 8,5 euro (korting) / 7 euro (abo) 

Poëtisch Herentals
Van 16 januari tot 1 februari
Lakenhal

Visuele poëzie, gedichten aan de wand, woorden in twee di-
mensies. In 2004 ging vzw Kollectief Maksimaal op zoek naar 
dichters die zich door onze stad lieten inspireren. Het loont 
de moeite om dat werk nog eens te tonen aan het grote 
publiek. Een uitgelezen selectie van stadsfoto’s verzorgd door  
Anthony Fotoclub, vullen de stadsgedichten aan. Waar komt 
deze combinatie van foto’s en gedichten beter tot zijn recht 
dan in de lakenhal, het Herentals monument bij uitstek? 

Gedichtendag
Donderdag 31 januari
Foyer ’t Schaliken
20 uur

Op Gedichtendag, de laatste donderdag van januari, neemt 
poëzie de stad in. Het is ondertussen de achtste maal dat Gedichtendag plaatsvindt. In Herentals zorgt Kol-
lectief Maksimaal naar goede traditie voor een interessant poëziefeest. Dit feest vindt dit jaar plaats in de 
foyer van cc ’t Schaliken.

Op het programma staat naast gevestigde waarden ook jong en lokaal talent. Zo begint de avond met een 
voordracht van Edith Cassiers, de jonge Herentalse dichteres die in 2007 vijf gedichten bekroond zag in de 
Soetendaelle Poëziewedstrijd. Een andere interessante Herentalse naam is Lief Vleugels. Lief Vleugels is een 
geboren en getogen Herentalse schrijfster, die zowel proza als poëzie op haar actief heeft staan. Haar romans 
worden uitgegeven bij Wereldbibliotheek in Amsterdam, haar gedichten bij Uitgeverij P in Leuven.
Andere gastdichters zijn Mollenaar René Cuypers met zijn doorleefde, impressionistische poëzie en Ant-
werpenaar Andy Fierens, bekend om zijn hyperactieve en doorgedreven live-optredens, waarbij humor en 
absurde situaties hand in hand gaan.

De aankondiging van deze dichters gebeurt door Danny Smolders, Tom Horemans, Xavier De Busser, Greet 
Van Hout en Jan De Vrij, de huisdichters van Kollectief Maksimaal vzw. Voor de muzikale opluistering zorgen 
de akoestische noten van de Herentalse Nachtwacht en de ska-kleinkunst van Piepklein uit Herenthout.

[i] Toegang: 5 euro / 3,5 euro (korting) / 2 euro (abo)
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CULTUUR
Frustration Island

Theaterling, de jongerenwerking van Theaterspektakel, bestaat uit een 
vijftiental acteurs en actrices tussen 15 en 18 jaar. Dit seizoen speelt 
Theaterling Frustration Island, een eigentijdse versie van de Odyssea, 
het bekende heldendicht van Homerus.

Frustration Island is een filmische voorstelling, waarin het spelplezier 
van de jonge spelers centraal staat. De voorstelling bestaat uit een 
fijne mix van epische muziekfragmenten, verrassende decorvondsten 
en eigentijdse multimediale toepassingen.

U kunt Frustration Island bezoeken op 11, 12, 18, 19, 24, 25 en 26 januari om 20 uur en op 20 januari om 15 
uur. De voorstellingen vinden plaats in de kamertheaterzaal van ’t Hof, Grote Markt. Kaarten kunt u bestellen 
via cc ’t Schaliken, tel. 014-28 51 30. Tickets kosten 7,50 euro. Groepen vanaf 10 personen, +55’ers en -26’ers 
betalen 6,50 euro.

 [i] Meer info: Jelle De Grauwe, gsm 0479-37 49 35, de_grauwe_jelle@hotmail.com

In alle staten
Vocaal Ensemble Markant samen met het Gemengd Koor Lejra
Zaterdag 2 februari
Schouwburg cc ’t Schaliken
20 uur

Zo zal u naast de muziek van grootheden als Leonard Bernstein, 
George Gershwin, Irving Berlin, Glenn Miller, James Taylor en
Norah Jones ook kunnen kennismaken met pittige volksdeuntjes uit 
de Bahamas, een melancholische ode aan de rivier Shenandoah, een 
dolle rit op de gospeltrein en het magistrale Agnus Dei van Samuel 
Barber. 
Om het allemaal nog wat feestelijker te maken, laten de twee koren 
zich begeleiden door de piano, drums en bas van het Jumpin’ Jack 
Jazz Trio. 

In alle staten vindt plaats op zaterdag 2 februari om 20 uur in ‘t 
Schaliken. Toegangskaarten kosten 8 euro in voorverkoop en 9 
euro aan de kassa en zijn te koop bij de ticketbalie van cc ‘t Schali-
ken, Grote Markt 35 te Herentals, telefonisch op 014-28 51 30
of via tickets.cultuurcentrum@herentals.be. 

[i] Meer informatie vindt u op www.ensemblemarkant.be

Winterconcert

Op zaterdag 12 januari om 19.30 uur en op zondag 13 januari om 19 uur geeft de Koninklijke Fanfare Zucht 
naar Kunst uit Morkhoven haar jaarlijkse muziekconcert. Onder de muzikale leiding van dirigent Philip Gorts 
vertolken de muzikanten uit Morkhoven muziek van onder meer F.  Von Suppé, Bryan Adams, Carl Witrock, 
Billy Joel, J.P. Sousa, Rimsky-Korsakov, G. Riff.

Iedereen is welkom in lokaal ’t Zaaltje, Molenstraat, Morkhoven

.

Wandeloptocht Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst

Op zaterdag 26 en zondag 27 januari organiseert de Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst haar jaarlijkse 
teerfeest. Op zaterdag 26 januari houden de muzikanten en de leden van de fanfare een wandeloptocht in 
Morkhoven. De optocht gaat via de Molenstraat, de Morkhovenseweg, de Streepstraat en Dorp naar de 
Eusselsstraat.

Week van de
Amateurkunsten

Ontelbare mensen geven zich in hun vrije tijd 
over aan een artistieke passie. Velen doen dit in 
een vereniging, anderen gaan de solotoer op. Al 
dat talent mag niet achter gesloten deuren blij-
ven. Tijdens de Week van de Amateurkunsten 
van vrijdag 25 april tot en met zondag 4 mei plaat-
sen Vlaanderen en Brussel het kunstzinnig talent 
in de schijnwerpers. Herentals neemt al enkele 
jaren deel aan de Week van de Amateurkunsten 
en is er volgend jaar zeker weer bij. Met het 
thema ‘vreemdgaan toegestaan’ kunt u ongetwij-
feld creatief aan de slag. U kunt bruggen leggen 
met andere sectoren of bijzondere interculturele 
mengvormen in de kijker zetten.

[i] 
Wilt u actief samenwerken om amateur-
kunsten te promoten? Organiseert u zelf 
een evenement? Neem dan contact op 
met de dienst cultuurbeleid, Grote Markt 
35, tel. 014-28 50 50.

Wil je tijdens de Week van de 
Amateurkunsten deelnemen aan de
nationale schilderwedstrijd Talens 
Palet? 

‘Vreemdgaan Toegestaan’ is naast het thema van 
de WAK meteen ook de opdracht van het Talens 
Palet. Dat is een nationale schilderswedstrijd voor 
niet-professionele kunstenaars, georganiseerd 
door KUNSTWERK[t]. Als deelnemer moet u 
een werk indienen op een doek van 50x50 cm 
dat bij inschrijving wordt ontvangen. De deelna-
meprijs is 8 euro.

De kunstwerken krijgen al zeker een plaatsje op 
de tentoonstelling in de foyer van ’t Schaliken tij-
dens de Week van de Amateurkunsten. Misschien 
behoort uw werk wel tot de laureaten die naar 
de finale mogen, waar een jury onder leiding van 
Herr Seele de winnaars zal bekend maken. Wie 
weet sleept u wel één van de eindprijzen (1250, 
600 of 400 euro) in de wacht.

Wilt u deelnemen of meer informatie over de 
wedstrijd Talens Palet ontvangen? Neem dan 
contact op met KUNSTWERK(t) vzw, Bijloke-
kaai 7c, 9000 Gent, tel. 09 235 22 70, talenspa-
let@kunstwerkt.be

[i] 
Meer info over de Week van de Amateur-
kunsten kunt u vinden op 
www.wak.be.
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10 jaar Parkrock op vrijdag 20 juni 2008!

Het Herentalse jeugdmuziekfestival Parkrock bestaat 10 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. Deze speciale, niet 
te missen feesteditie vindt plaats op vrijdag 20 juni 2008. Wat Parkrock precies allemaal in petto heeft en welke 
special guests er optreden, is top secret. Zeker is wel dat het een spectaculaire, nooit eerder geziene Parkrock 
zal zijn!

Parkrock is een initiatief van de Herentalse jeugdraad en jeugddienst. De jeugdraad werkt op vrijwillige basis mee 
en ook tijdens Parkrock zelf zijn er tal van vrijwilligers van de partij. Hierdoor kan iedereen gratis van dit festival 
genieten en aan zeer democratische prijzen zijn of haar dorst lessen.

Zin om ook mee te werken aan Parkrock? Zowel individuen als jeugdverenigingen mogen meewerken. Uiter-
aard wordt hulp beloond! De breinen, speurneuzen en veiligheidsmensen krijgen een Parkrock t-shirt, eten en 
drinken en een geschenk. Doeners en tappers ontvangen een deel van de toogwinst en de lekkerbekken krijgen 
de opbrengst van de verkoop. 

Of laat je liever het podiumbeest los! Ook dit jaar krijgt jong lokaal talent de kans zijn of haar ding op één van de 
drie podia te doen. Parkrock kan je niet vergoeden maar legt je wel flink in de watten en verzekert je eeuwige 
roem. Daarnaast krijg je exclusieve toegang tot de VIP- en backstage-area. Wie weet welke megasterren je hier 
dankzij deze 10-jarige feesteditie allemaal ontmoet! De zoektocht naar podiumtalent wordt afgerond op 31 
maart 2008, zorg dat je erbij bent!

•	Meewerken?	Bezorg	je	persoonlijke	gegevens	en	motivatie	aan	de	jeugddienst.	
•	Optreden?	Bezorg	je	biografie	(met	contactinformatie)	en	demo	of	website	met	geluids-	en/of	beeldfrag-
 mentenaan de jeugddienst.

[i] Jeugddienst, Stadspark, 2200 Herentals, tel.: 014-21 21 86, parkrock@herentals.be

Volgende
jeugdraadvergadering

Ben jij tussen de 16 en 35 jaar en wil jij meepra-
ten over het jeugdbeleid in Herentals? Kom dan 
naar de volgende jeugdraadvergadering op 31 
januari. De vergadering start om 19.30 uur en 
vindt plaats in de lokalen van de jeugddienst. 
Alle informatie over de jeugdraad kan je vinden 
op www.jeugdraadherentals.be.

Enquête over speelruimte

De jeugdraad organiseerde een enquête over 
speelruimte onder de leden. Met deze enquête wil 
de jeugdraad nagaan waar de activiteiten van de 
Herentalse jongeren plaatsvinden. De jeugdraad 
wil op deze wijze alle speelzones in kaart te bren-
gen. Het eindresultaat, dat u zult kunnen terugvin-
den op de website www.jeugdraadherentals.be, 
wordt ook bezorgd aan het stadsbestuur. 

Quiz van de jeugdraad

Op vrijdag 8 februari vindt de volgende editie van 
de Quiz van de Jeugdraad plaats. Deze quiz wordt 
speciaal georganiseerd voor jongeren tussen 16 
en 35 jaar. Zij kunnen met een ploeg van vier 
gratis deelnemen en leuke prijzen winnen. Elke 
deelnemer gaat met een prijs naar huis. Wenst u 
inlichtingen of wilt u zich met uw vrienden inschrij-
ven? Mail dan naar quiz@jeugdraadherentals.be. 
Vergeet zeker en vast niet de naam van uw ploeg 
te vermelden en de namen van de deelnemers.

Grabbelpas tijdens kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie kunnen uw kinderen opnieuw deelnemen 
aan interessante Grabbelpasactiviteiten. Kom snel naar de jeugd-
dienst in het Stadspark waar u voor slechts 3,75 euro een Grabbelpas 
koopt (let op: deze pas geldt enkel nog voor de kerstvakantie). De 
inschrijvingen voor de activiteiten starten op maandag 17 december 
om 17 uur. Telefonisch of per e-mail inschrijven kan vanaf dinsdag 18 
december. Bij deze activiteiten zijn slechts een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar. Tijdig inschrijven is dus de boodschap!

Op woensdag 2 januari houden de Grabbelpassers een feestelijke 
Grabbelpasnieuwjaarsreceptie met zelfgemaakte hapjes en cocktails, 
geknutselde feestaccessoires en uiteraard dans en muziek! De Grabbelpassers die liever mee op een uitstap 
gaan, kunnen mee naar binnen- en buitenspeeltuin Kidoe.

Op donderdagvoormiddag 3 januari knutselen de kleinsten wenskaarten in elkaar en maken de oudsten een 
dagboek en kalender. Ideaal voor het nieuwe jaar! In de namiddag kunnen de Grabbelpassers in cc ’t Schaliken 
gaan genieten van de voorstelling Stradi en Viola gaan op vakantie.

Op vrijdag 4 januari gaan de Grabbelpassers de sportieve en speelse toer op. Tijdens de voormiddag toveren 
we de sporthal van de Vossenberg om tot een mega sport- en spelparcours.

[i] 
Wilt u meer weten over deze activiteiten (uren, plaats, … ) of inschrijven, neem dan contact 
op met de jeugddienst, Stadspark z/n, 014-21 21 86, jeugddienst@herentals.be.
Een foto voor de Grabbelpassers

 Op 20 november was het de jaarlijkse Werelddag van het Kind. In de lakenhal stelde 
  de stad toen schilderwerken van Grabbelpassers tentoon. Alle schilders die aanwezig 
  waren, kregen een foto van het kunstwerk als aandenken mee. Kinderen die er niet bij 
  waren, kunnen hun foto nog gaan afhalen op de stedelijke jeugddienst.

JEUGd

WIJ PLANNEN DE TOEKOMST
Het ruimtelijk structuurplan Herentals 
gaat in openbaar onderzoek

In het zuidelijke buitengebied is landbouw thuis. Wij wil-
len hier de landbouw maximaal kansen geven op ontwik-
keling. De open ruimte en het eigen karakter van de rus-
tige en de landelijke woonomgeving moeten we zo goed 
mogelijk behouden en versterken. De dorpen Noorder-
wijk en Morkhoven mogen niet aan elkaar vastgroeien en 
krijgen verder ontwikkelingsmogelijkheden, op maat van 
het dorp. Wij kiezen voor een ecologisch verantwoord 
beheer van de waterlopen de Wimp en de Stapkensloop 
en houden zo de waterkwaliteit op peil. 

In het noordelijke buitengebied overheerst het groene 
karakter. Wij willen voor de Kempische Heuvelrug de 
landschappelijke en ecologische structuur versterken 
en afstemmen 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 woonge-
bieden.
De vallei van de Kleine Nete 
is de drager van natuur en 
extensieve 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 na-
tuurlijke elementen verster-
ken, bijvoorbeeld door klein-
schalige landschapselementen 
als bomenrijen langs de Aa 
aan te planten en te beheren. 
Verder staat het behoud en 
de versterking van de groot-
schalige landbouw in dit noor-
delijke buitengebied centraal. 

Rond de Kleine Nete ligt het sportcomplex van BLOSO 
en het recent vernieuwde sporthotel, en aansluitend het 
Netepark en Hidrodoe. Hier kan de recreatie nog ver-
sterkt worden in een verder uitgebouwd toeristisch en 
recreatief landschapspark, maar nieuwe recreatie moet 
wel rekening houden met de natuurwaarden in de val-
lei. De natuur en de waterhuishouding vormen immers 
de basiskwaliteiten en de toetssteen voor nieuwe ont-
wikkelingen. In de oostelijke smalle strook open ruimte, 
ten slotte, is en blijft de landbouw zeer belangrijk en 
beeldbepalend.

Wat zeggen Vlaanderen en de provincie over Herentals?

Geachte inwoner

Herentals is een kleine stad met vele charmes, een gezellig centrum waar het aangenaam winkelen is, met historische vesten 
en stadspoorten, een begijnhof en alle mogelijke infrastructuur op wandelafstand. Herentals is bovendien een stad waar u 
nog veel groen vindt. De Kempische Heuvelrug met haar bossen en duinen is een trekpleister voor wandelaars en recreanten. 
Ook de landbouw is een belangrijke partner en zorgt ervoor dat de open ruimte behouden blijft. Zo kunnen we genieten van 
het unieke landschap rond Herentals. Noorderwijk en Morkhoven zijn dan weer charmante dorpen met een eigen landelijk 
karakter. En door de ligging vlakbij het Albertkanaal en de autosnelweg is Herentals een interessante vestigingsplaats voor 
vele bedrijven, die werk bieden aan onze inwoners en mensen uit de streek. 

Wat maakt onze stad uniek en hoe willen wij ons verder tonen aan bewoners en bezoekers? Wij zijn een dynamische stad 
met uitstraling op haar omgeving en met een rustig, aantrekkelijk landschap. Het stedelijke moet meer stedelijk worden en 
het landelijke meer landelijk. Daarom maakt het stadsbestuur een ruimtelijk structuurplan op. Dat is een plan dat de verdere 
ruimtelijke ontwikkeling van Herentals stuurt. 

Het ruimtelijk structuurplan geeft antwoorden op concrete vragen en uitdagingen. Hoe evolueert het historische centrum van 
Herentals? Welke mogelijkheden zijn er in de stationsomgeving? Hoe zien wij dorpen als Noorderwijk en Morkhoven verder 
evolueren? Waar zijn er geschikte plaatsen voor bijkomende en betaalbare woningen? En wat met het landschap, de natuur, de 
toekomstperspectieven voor de landbouw? Is er ruimte nodig voor bedrijven, en waar krijgen die dan bij voorkeur een plaats? 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zet de krijtlijnen uit en wordt een belangrijk beleidsdocument voor de verdere 
ruimtelijke ontwikkeling van Herentals.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bevindt zich nog in de ontwerpfase. Er zijn dus nog geen definitieve beslissingen 
genomen. Ook uw inbreng blijft nodig. Het openbaar onderzoek start op 3 januari 2008 en duurt tot 1 april 2008. Tijdens die 
periode kunt u eventuele suggesties of bezwaren via een aangetekende brief bekend maken bij de GECORO (gemeentelijke 
commissie ruimtelijke ordening) of tegen ontvangstbewijs afgeven bij de stad. De GECORO zal de gemeenteraad hierover 
adviseren.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de informatie- en inspraakvergaderingen die plaatsvinden op 
donderdag 24 januari 2008 (cultureel centrum ’t Schaliken), • 
maandag 28 januari  2008 (parochiecentrum Noorderwijk) • 
donderdag 31 januari 2008 (zaal fanfare Zucht naar Kunst Morkhoven). • 

Deze vergaderingen gaan telkens van start om 20 uur. 

Deze brochure vat de krachtlijnen van het ontwerp van ruimtelijk structuurplan samen. U kunt het volledige ontwerp inkijken 
in het administratieve centrum en in de f ilialen van de gemeentelijke bibliotheek. Raadpleeg ook de website www.herentals.be

Mien Van Olmen - schepen van ruimtelijke ordening
Jan Peeters - burgemeester

Als stadsbestuur hebben wij niet alle touwtjes in han-
den. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en 
het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie 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 ge-
bied. In de stedelijke 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, wo-
nen, winkelen, naar school gaan, werken, aan sport doen 
of cultuur beleven moeten zoveel mogelijk gebeuren bin-
nen de stedelijke gebieden. Dit betekent nog niet dat alles 
zomaar wordt volgebouwd in dat stedelijk gebied. Ook 
voldoende groen en open ruimte dragen bij tot een leef-
baar en attractief stedelijk gebied. Door in het stedelijk ge-
bied 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 Ant-
werpen. De provincie gaat daar de volgende jaren werk 
van maken.

Het provinciaal structuurplan (RSPA) duidt twee netwer-
ken aan die voor de provincie van groot belang zijn. Dat 
is het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en de 
Kempische as. Er is in Vlaanderen nood aan bijkomende 
ruimte voor bedrijven. ENA verwijst naar een plan van de 
Vlaamse overheid om langs het Albertkanaal meer ruimte 
vrij te maken voor de vestiging van regionale bedrijven. 
Vooral bedrijven die afhankelijk zijn van transport over het 
water zijn hiervoor geschikt. Dit heeft concrete gevolgen 
voor Herentals en de ontwikkelingen langs het Albertka-
naal. De Kempische as verwijst dan weer naar een rij van 
kleinstedelijke gebieden Herentals – Geel – Mol (en Lom-
mel - 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 reke-
ning houden met de natuurwaarden en de beperkte draag-
kracht van het Netegebied. Voor de mogelijkheden van de 
weekendverblijven in Herentals gaat het provinciebestuur 
de spelregels vastleggen. Wij doen hiervoor in ons struc-
tuurplan voorstellen aan de provincie. 

Waarom dan nog een eigen structuurplan voor Heren-
tals, vraagt u zich misschien af? Uiteraard praat het stads  
bestuur 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. 
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Een stad met vele gezichten
Het structuurplan geeft een visie op de gewenste ont-
wikkeling van Herentals. Om het overzicht te behouden, 
knippen wij de kaart van Herentals in stukken. Grofweg 
maken we een onderscheid tussen enerzijds stedelijk 
Herentals, dat we verder zien evolueren tot een dynami-
sche stad en een centrum voor de omliggende gemeen-
ten, 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.

Het buitengebied van Herentals

De bestemmingen voor Herentals zijn vastgelegd in het 
gewestplan. Bij de opmaak van het gewestplan kreeg elke 
ruimte in Vlaanderen een bepaalde kleur. Woningen ho-
ren thuis in woongebied (rood), maar het gewestplan kent 
bijvoorbeeld ook woonuitbreidingsgebieden (reservezone 
voor woongebied). Landbouw hoort thuis in landbouwge-
bied (geel), industrie in industriegebieden (paars). De zo-
nes voor natuur zijn groen. Recreatiegebieden zijn oranje 
op het gewestplan.

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

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

De uitvoering van het structuurplan 
gebeurt via ruimtelijke uitvoerings-
plannen
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Het woord 
is aan u…
De toekomst van Herentals ligt ook u na aan 
het hart? U wilt hierover meer weten? U bent 
welkom op onze informatie- en inspraakverga-
deringen op:

Donderdag 24 januari•  2008 in de 
schouwburg van het cultureel centrum ’t 
Schaliken, Grote Markt 35 Herentals. 

Maandag 28 januari•  2008 in het 
parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27-29 
Noorderwijk.

Donderdag 31 januari•  2008 in zaal 
fanfare Zucht naar Kunst, Molenstraat 12 
Morkhoven.

De vergaderingen vangen telkens aan om 20 uur.

Individuele of louter perceelsgerichte vragen 
komen niet aan bod tijdens deze vergadering. 
Het structuurplan kijkt immers verder dan het 
individuele belang.

De volledige tekst van het ontwerp kunt u 
nalezen bij de dienst ruimtelijke ordening 
op het administratief centrum, in de 
bibliotheken Herentals en Noorderwijk 
en op www.herentals.be raadplegen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
dienst ruimtelijke ordening, administratief 
centrum, Agustustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Het openbaar onderzoek loopt van 3 januari 
2008 tot 1 april 2008. 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 persoonlijk afgeven op dit adres. 
In uw bezwaar kunt u het best verwijzen naar 
het deel en de bladzijde(n) waarop het bezwaar 
betrekking heeft.

JANUARI 2008



januari 2008 7

WIJ PLANNEN DE TOEKOMST
Het ruimtelijk structuurplan Herentals 
gaat in openbaar onderzoek

In het zuidelijke buitengebied is landbouw thuis. Wij wil-
len hier de landbouw maximaal kansen geven op ontwik-
keling. De open ruimte en het eigen karakter van de rus-
tige en de landelijke woonomgeving moeten we zo goed 
mogelijk behouden en versterken. De dorpen Noorder-
wijk en Morkhoven mogen niet aan elkaar vastgroeien en 
krijgen verder ontwikkelingsmogelijkheden, op maat van 
het dorp. Wij kiezen voor een ecologisch verantwoord 
beheer van de waterlopen de Wimp en de Stapkensloop 
en houden zo de waterkwaliteit op peil. 

In het noordelijke buitengebied overheerst het groene 
karakter. Wij willen voor de Kempische Heuvelrug de 
landschappelijke en ecologische structuur versterken 
en afstemmen 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 woonge-
bieden.
De vallei van de Kleine Nete 
is de drager van natuur en 
extensieve 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 na-
tuurlijke elementen verster-
ken, bijvoorbeeld door klein-
schalige landschapselementen 
als bomenrijen langs de Aa 
aan te planten en te beheren. 
Verder staat het behoud en 
de versterking van de groot-
schalige landbouw in dit noor-
delijke buitengebied centraal. 

Rond de Kleine Nete ligt het sportcomplex van BLOSO 
en het recent vernieuwde sporthotel, en aansluitend het 
Netepark en Hidrodoe. Hier kan de recreatie nog ver-
sterkt worden in een verder uitgebouwd toeristisch en 
recreatief landschapspark, maar nieuwe recreatie moet 
wel rekening houden met de natuurwaarden in de val-
lei. De natuur en de waterhuishouding vormen immers 
de basiskwaliteiten en de toetssteen voor nieuwe ont-
wikkelingen. In de oostelijke smalle strook open ruimte, 
ten slotte, is en blijft de landbouw zeer belangrijk en 
beeldbepalend.

Wat zeggen Vlaanderen en de provincie over Herentals?

Geachte inwoner

Herentals is een kleine stad met vele charmes, een gezellig centrum waar het aangenaam winkelen is, met historische vesten 
en stadspoorten, een begijnhof en alle mogelijke infrastructuur op wandelafstand. Herentals is bovendien een stad waar u 
nog veel groen vindt. De Kempische Heuvelrug met haar bossen en duinen is een trekpleister voor wandelaars en recreanten. 
Ook de landbouw is een belangrijke partner en zorgt ervoor dat de open ruimte behouden blijft. Zo kunnen we genieten van 
het unieke landschap rond Herentals. Noorderwijk en Morkhoven zijn dan weer charmante dorpen met een eigen landelijk 
karakter. En door de ligging vlakbij het Albertkanaal en de autosnelweg is Herentals een interessante vestigingsplaats voor 
vele bedrijven, die werk bieden aan onze inwoners en mensen uit de streek. 

Wat maakt onze stad uniek en hoe willen wij ons verder tonen aan bewoners en bezoekers? Wij zijn een dynamische stad 
met uitstraling op haar omgeving en met een rustig, aantrekkelijk landschap. Het stedelijke moet meer stedelijk worden en 
het landelijke meer landelijk. Daarom maakt het stadsbestuur een ruimtelijk structuurplan op. Dat is een plan dat de verdere 
ruimtelijke ontwikkeling van Herentals stuurt. 

Het ruimtelijk structuurplan geeft antwoorden op concrete vragen en uitdagingen. Hoe evolueert het historische centrum van 
Herentals? Welke mogelijkheden zijn er in de stationsomgeving? Hoe zien wij dorpen als Noorderwijk en Morkhoven verder 
evolueren? Waar zijn er geschikte plaatsen voor bijkomende en betaalbare woningen? En wat met het landschap, de natuur, de 
toekomstperspectieven voor de landbouw? Is er ruimte nodig voor bedrijven, en waar krijgen die dan bij voorkeur een plaats? 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zet de krijtlijnen uit en wordt een belangrijk beleidsdocument voor de verdere 
ruimtelijke ontwikkeling van Herentals.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bevindt zich nog in de ontwerpfase. Er zijn dus nog geen definitieve beslissingen 
genomen. Ook uw inbreng blijft nodig. Het openbaar onderzoek start op 3 januari 2008 en duurt tot 1 april 2008. Tijdens die 
periode kunt u eventuele suggesties of bezwaren via een aangetekende brief bekend maken bij de GECORO (gemeentelijke 
commissie ruimtelijke ordening) of tegen ontvangstbewijs afgeven bij de stad. De GECORO zal de gemeenteraad hierover 
adviseren.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de informatie- en inspraakvergaderingen die plaatsvinden op 
donderdag 24 januari 2008 (cultureel centrum ’t Schaliken), • 
maandag 28 januari  2008 (parochiecentrum Noorderwijk) • 
donderdag 31 januari 2008 (zaal fanfare Zucht naar Kunst Morkhoven). • 

Deze vergaderingen gaan telkens van start om 20 uur. 

Deze brochure vat de krachtlijnen van het ontwerp van ruimtelijk structuurplan samen. U kunt het volledige ontwerp inkijken 
in het administratieve centrum en in de f ilialen van de gemeentelijke bibliotheek. Raadpleeg ook de website www.herentals.be

Mien Van Olmen - schepen van ruimtelijke ordening
Jan Peeters - burgemeester

Als stadsbestuur hebben wij niet alle touwtjes in han-
den. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en 
het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie 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 ge-
bied. In de stedelijke 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, wo-
nen, winkelen, naar school gaan, werken, aan sport doen 
of cultuur beleven moeten zoveel mogelijk gebeuren bin-
nen de stedelijke gebieden. Dit betekent nog niet dat alles 
zomaar wordt volgebouwd in dat stedelijk gebied. Ook 
voldoende groen en open ruimte dragen bij tot een leef-
baar en attractief stedelijk gebied. Door in het stedelijk ge-
bied 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 Ant-
werpen. De provincie gaat daar de volgende jaren werk 
van maken.

Het provinciaal structuurplan (RSPA) duidt twee netwer-
ken aan die voor de provincie van groot belang zijn. Dat 
is het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en de 
Kempische as. Er is in Vlaanderen nood aan bijkomende 
ruimte voor bedrijven. ENA verwijst naar een plan van de 
Vlaamse overheid om langs het Albertkanaal meer ruimte 
vrij te maken voor de vestiging van regionale bedrijven. 
Vooral bedrijven die afhankelijk zijn van transport over het 
water zijn hiervoor geschikt. Dit heeft concrete gevolgen 
voor Herentals en de ontwikkelingen langs het Albertka-
naal. De Kempische as verwijst dan weer naar een rij van 
kleinstedelijke gebieden Herentals – Geel – Mol (en Lom-
mel - 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 reke-
ning houden met de natuurwaarden en de beperkte draag-
kracht van het Netegebied. Voor de mogelijkheden van de 
weekendverblijven in Herentals gaat het provinciebestuur 
de spelregels vastleggen. Wij doen hiervoor in ons struc-
tuurplan voorstellen aan de provincie. 

Waarom dan nog een eigen structuurplan voor Heren-
tals, vraagt u zich misschien af? Uiteraard praat het stads  
bestuur 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. 
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Een stad met vele gezichten
Het structuurplan geeft een visie op de gewenste ont-
wikkeling van Herentals. Om het overzicht te behouden, 
knippen wij de kaart van Herentals in stukken. Grofweg 
maken we een onderscheid tussen enerzijds stedelijk 
Herentals, dat we verder zien evolueren tot een dynami-
sche stad en een centrum voor de omliggende gemeen-
ten, 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.

Het buitengebied van Herentals

De bestemmingen voor Herentals zijn vastgelegd in het 
gewestplan. Bij de opmaak van het gewestplan kreeg elke 
ruimte in Vlaanderen een bepaalde kleur. Woningen ho-
ren thuis in woongebied (rood), maar het gewestplan kent 
bijvoorbeeld ook woonuitbreidingsgebieden (reservezone 
voor woongebied). Landbouw hoort thuis in landbouwge-
bied (geel), industrie in industriegebieden (paars). De zo-
nes voor natuur zijn groen. Recreatiegebieden zijn oranje 
op het gewestplan.

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

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

De uitvoering van het structuurplan 
gebeurt via ruimtelijke uitvoerings-
plannen
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Het woord 
is aan u…
De toekomst van Herentals ligt ook u na aan 
het hart? U wilt hierover meer weten? U bent 
welkom op onze informatie- en inspraakverga-
deringen op:

Donderdag 24 januari•  2008 in de 
schouwburg van het cultureel centrum ’t 
Schaliken, Grote Markt 35 Herentals. 

Maandag 28 januari•  2008 in het 
parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27-29 
Noorderwijk.

Donderdag 31 januari•  2008 in zaal 
fanfare Zucht naar Kunst, Molenstraat 12 
Morkhoven.

De vergaderingen vangen telkens aan om 20 uur.

Individuele of louter perceelsgerichte vragen 
komen niet aan bod tijdens deze vergadering. 
Het structuurplan kijkt immers verder dan het 
individuele belang.

De volledige tekst van het ontwerp kunt u 
nalezen bij de dienst ruimtelijke ordening 
op het administratief centrum, in de 
bibliotheken Herentals en Noorderwijk 
en op www.herentals.be raadplegen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
dienst ruimtelijke ordening, administratief 
centrum, Agustustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Het openbaar onderzoek loopt van 3 januari 
2008 tot 1 april 2008. 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 persoonlijk afgeven op dit adres. 
In uw bezwaar kunt u het best verwijzen naar 
het deel en de bladzijde(n) waarop het bezwaar 
betrekking heeft.
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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 Herentals. Vroeger moesten de mensen im-
mers veel meer dan nu rekening houden met de beper-
kingen die de natuur oplegde (vochtige gronden, hellingen, 
bossen, …). De valleien van de Nete, de Aa, de Wimp 
en de Stapkensloop zijn daarom belangrijk voor de struc-
tuur van Herentals. In de valleigebieden willen wij de na-
tuurwaarden behouden en indien mogelijk het natuurlijke 
watersysteem herstellen. Zo werd bijvoorbeeld voor de 
vallei van de Kleine Nete een project gestart dat opnieuw 
meanders brengt in de loop van deze rivier. In de vallei van 
de Aa zien wij ruimte voor waterberging en een meer na-
tuurlijk watersysteem, op voorwaarde dat de omliggende 
landbouw 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 klein-
kinderen 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 grondge-
bonden landbouw (bijvoorbeeld akkerbouw en veeteelt) 
alle kansen krijgt.

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

Deze kaart geeft de samenvatting van de toekomstvisie voor Herentals weer. In deze tekening vindt u op 
schematische wijze alle belangrijke principes terug die in het ruimtelijk structuurplan grondig zijn uitgewerkt.

TIEN KRACHTLIJNEN VAN ONS ONTWERP 
VAN RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN:

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 afwisselend landschap van valleige-
bieden 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. 
Hier willen wij de dorpen Morkhoven en Noorderwijk 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.

Bent u geïnteresseerd 
in de toekomst van Herentals?

Stedelijk en dynamisch Herentals • 
versterken en Herentals op de kaart 
blijven zetten als verzorgend centrum 
voor de omliggende gemeenten.
De stationsomgeving verder ontwikke-• 
len als strategische locatie voor nieuwe 
woningen en activiteiten.
De troeven van het landschap, de • 
natuur en het historische centrum 
uitspelen als basis voor de toeristisch-
recreatieve ontwikkeling van de stad.
Het landelijke karakter van Morkhoven • 
en Noorderwijk behouden en ver-
sterken.
Landbouw en natuur elk op hun plaats • 
maximale kansen geven. 

De valleien van de Nete, de Aa, de • 
Wimp en de Stapkensloop versterken 
als groene, herkenbare linten in het 
landschap.
Ruimte bieden voor bedrijven.• 
Herentals presenteren als een spor-• 
tieve en recreatieve stad voor wie 
rust en ontspanning zoekt en de grote 
recreatiepolen blijven ondersteunen in 
hun ontwikkeling.
Een oplossing voorstellen aan het • 
provinciebestuur voor de verschillende 
concentraties van weekendverblijven.
Meer rechtszekerheid bieden voor de • 
eigenaars van zonevreemde woningen.

Zonevreemd is niet vreemd 
Zonevreemde woningen, bedrijven of terreinen voor 
recreatie liggen in een andere zone dan de bestem-
ming die het gewestplan aangeeft. Een decreet van de 
Vlaamse overheid zorgt ervoor dat zonevreemde 
woningen meer rechtszekerheid genieten. Voor vele 
van deze woningen (bijvoorbeeld alle woningen in 
landbouwgebied) is verbouwen, uitbreiden en herbou-
wen perfect mogelijk. Aan woningen in een kwetsbaar 
gebied (zoals een natuur- of overstromingsgebied) 
kunnen instandhoudings- en verbouwingswerkzaam-
heden worden uitgevoerd. Zo krijgen eigenaars van 
zonevreemde woningen voldoende zekerheid over de 
toekomst van hun woning. 

Voor de zonevreemde woningen die verspreid lig-
gen, volgen wij de bepalingen van het decreet. Voor 
zonevreemde woningen die min of meer gegroe-
peerd liggen – de zogenaamde woonkorrels – zullen 
wij ruimtelijke uitvoeringsplannen maken, waarin wij 
de mogelijkheden en de zekerheden die wij de eige-
naars willen bieden, nog verfijnen. 

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 histo-
risch centrum of onze aantrekkingspolen zoals het Nete-
park. De talrijke jeugd- en sportverenigingen vormen het 
hart van sportief Herentals en bieden onze inwoners da-
gelijks gezonde mogelijkheden tot ontspanning aan.
Wij willen ons verder profileren als sportieve en recre-
atieve gemeente. Daarom hebben we aandacht voor de 
fiets- en wandelroutes in onze gemeente en willen wij die 
verder 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 recrea-
tieve trekpleisters zoals het Netepark, de Kleine Nete of 
de Brink horen eveneens bij dit netwerk voor fietsers en 
wandelaars.

Een aantal recreatieterreinen zoals sommige voetbalvel-
den, clubs of manèges 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 gaan hiervoor een ruimtelijk uit-
voeringsplan (RUP) opmaken om de ontwikkelingsmoge-
lijkheden vast te leggen voor alle zonevreemde terreinen 
en om maximaal 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 voorzien, zodat in de dorpskom de nodige 
sport- en recreatiemogelijkheden kunnen ingeplant wor-
den. 

Het woongebied Kruisberg gelegen binnen de belangrijke 
groenstructuur Kempische Heuvelrug willen wij vrijwaren 
middels een overeenkomst met de eigenaars met als doel 
het behoud van de bossen en de uitbouw van een recre-
atief gebruik hiervan.

Ruimte voor ontspanning

EEN STAD MET VELE GEZICHTENHERENTALS
De autosnelweg en het Albertkanaal maken van He-
rentals een interessante vestigingsplaats voor bedrijven. 
Bedrijven zorgen voor werk en welvaart. Wij willen het 
economische leven in Herentals steunen. 

Wij zien drie strategische gebieden voor economische 
ontwikkeling: Herentals-stad, Herentals-poort en de 
Kempische poort. Herentals-stad verwijst naar het 
commerciële centrum van Herentals, de plaats bij uit-
stek voor handel en diensten. Bedrijfsactiviteiten die 
niet storend zijn voor hun omgeving horen hier thuis 
en dragen bij tot een attractief centrum. Herentals-
poort verwijst naar de omgeving van de kanalen en de 

Kempische poort verwijst naar een concentratie van 
regionale bedrijventerreinen in de omgeving van de 
infrastructurenbundel E313 - Albertkanaal. De Kempi-
sche poort behoort tot het hart van het Economisch 
Netwerk Albertkanaal (ENA) en het is de Vlaamse 
overheid die hiervoor de ontwikkelingsperspectieven 
vastlegt. De Vlaamse regering besliste bijvoorbeeld om 
in Heirenbroek, het landbouwgebied tussen Rietbroek-
kanaal en Lange Eerselsstraat, een bijkomend waterge-
bonden regionaal bedrijventerrein in te planten. Voor 
het stadsbestuur kan dit, als er voldoende buffering is 
voor de woongebieden en als de ontsluiting gebeurt via 
de Lierseweg.

Ruimte voor bedrijven

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 recreatiemogelijkheden. In de toekomst 
willen wij voor een betere ontsluiting zorgen van onze 
stationsomgeving. Dat kan door de Koeterstraat door 
te trekken zodat zij een nieuwe toegangspoort 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 door-
tocht door stedelijk gebied een 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 aandacht. Wij willen 
het eigen karakter en de beeldkwaliteit van deze vesten 
behouden of herstellen en een zo groot mogelijke con-
tinuïteit voor voetgangers en fietsers ontwikkelen. Ook 
het commerciële gebeuren blijven we 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 Eilandje 
verzekeren. Het eilandje is de band tussen de Molekens 
en het centrum van Herentals.
In de omgeving van het Albertkanaal en de E313 is 
verdere ontwikkeling mogelijk van zowel regionale als 
lokale bedrijventerreinen. De kaai langs het Albertka-
naal wordt maximaal benut als laad- en loskade. De 
bedrijventerreinen die liggen tussen de beide kanalen 
krijgen een betere ordening. Herstructurering van dit 
gebied Hannekeshoek moet plaats bieden aan een gro-
ter aantal bedrijven.

En de Ringlaan?
Vlotte doorstroming en verkeersveiligheid zijn belangrijk. 
De Ringlaan zien wij verder evolueren tot een stedelijke 
activiteitenstrip. Dit betekent dat het meer is dan een ge-
wone 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 kanto-
ren, woningen en appartementen.

Een dynamische stad 
als centrum in de streek

Stedelijk wonen stimuleren met een verscheiden aanbod aan woningen, 1. 
appartementen en eengezinswoningen, duurdere woningen en sociale 
woningen. Dit alles gebeurt met de nodige aandacht voor een goed even-
wicht en een voldoende dichtheid.

De hoogdynamische recreatiepolen, zoals onder andere het Netepark 2. 
en BLOSO blijven ondersteunen.

Aan de woonwijk Wuytsbergen willen we de bossen in het binnengebied 3. 
maximaal behouden.

Een goede afwikkeling van het verkeer organiseren door een lussen-4. 
systeem in te voeren met een noordelijke en zuidelijke lus. Langs deze 
lussen liggen de parkeerplaatsen voor de bezoekers. De noordelijke lus 
Augustijnenlaan - Belgiëlaan, die uitkomt op het station, verwerkt het 
stadsverkeer dat van de Ringlaan naar het kernwinkelgebied moet.

De Augustijnenlaan krijgt het karakter van een 5. stedelijke toegang tot 
Herentals.

KRACHTLIJNEN VOOR EEN STEDELIJK EN DYNAMISCH HERENTALS

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. 
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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 Herentals. Vroeger moesten de mensen im-
mers veel meer dan nu rekening houden met de beper-
kingen die de natuur oplegde (vochtige gronden, hellingen, 
bossen, …). De valleien van de Nete, de Aa, de Wimp 
en de Stapkensloop zijn daarom belangrijk voor de struc-
tuur van Herentals. In de valleigebieden willen wij de na-
tuurwaarden behouden en indien mogelijk het natuurlijke 
watersysteem herstellen. Zo werd bijvoorbeeld voor de 
vallei van de Kleine Nete een project gestart dat opnieuw 
meanders brengt in de loop van deze rivier. In de vallei van 
de Aa zien wij ruimte voor waterberging en een meer na-
tuurlijk watersysteem, op voorwaarde dat de omliggende 
landbouw 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 klein-
kinderen 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 grondge-
bonden landbouw (bijvoorbeeld akkerbouw en veeteelt) 
alle kansen krijgt.

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

Deze kaart geeft de samenvatting van de toekomstvisie voor Herentals weer. In deze tekening vindt u op 
schematische wijze alle belangrijke principes terug die in het ruimtelijk structuurplan grondig zijn uitgewerkt.

TIEN KRACHTLIJNEN VAN ONS ONTWERP 
VAN RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN:

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 afwisselend landschap van valleige-
bieden 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. 
Hier willen wij de dorpen Morkhoven en Noorderwijk 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.

Bent u geïnteresseerd 
in de toekomst van Herentals?

Stedelijk en dynamisch Herentals • 
versterken en Herentals op de kaart 
blijven zetten als verzorgend centrum 
voor de omliggende gemeenten.
De stationsomgeving verder ontwikke-• 
len als strategische locatie voor nieuwe 
woningen en activiteiten.
De troeven van het landschap, de • 
natuur en het historische centrum 
uitspelen als basis voor de toeristisch-
recreatieve ontwikkeling van de stad.
Het landelijke karakter van Morkhoven • 
en Noorderwijk behouden en ver-
sterken.
Landbouw en natuur elk op hun plaats • 
maximale kansen geven. 

De valleien van de Nete, de Aa, de • 
Wimp en de Stapkensloop versterken 
als groene, herkenbare linten in het 
landschap.
Ruimte bieden voor bedrijven.• 
Herentals presenteren als een spor-• 
tieve en recreatieve stad voor wie 
rust en ontspanning zoekt en de grote 
recreatiepolen blijven ondersteunen in 
hun ontwikkeling.
Een oplossing voorstellen aan het • 
provinciebestuur voor de verschillende 
concentraties van weekendverblijven.
Meer rechtszekerheid bieden voor de • 
eigenaars van zonevreemde woningen.

Zonevreemd is niet vreemd 
Zonevreemde woningen, bedrijven of terreinen voor 
recreatie liggen in een andere zone dan de bestem-
ming die het gewestplan aangeeft. Een decreet van de 
Vlaamse overheid zorgt ervoor dat zonevreemde 
woningen meer rechtszekerheid genieten. Voor vele 
van deze woningen (bijvoorbeeld alle woningen in 
landbouwgebied) is verbouwen, uitbreiden en herbou-
wen perfect mogelijk. Aan woningen in een kwetsbaar 
gebied (zoals een natuur- of overstromingsgebied) 
kunnen instandhoudings- en verbouwingswerkzaam-
heden worden uitgevoerd. Zo krijgen eigenaars van 
zonevreemde woningen voldoende zekerheid over de 
toekomst van hun woning. 

Voor de zonevreemde woningen die verspreid lig-
gen, volgen wij de bepalingen van het decreet. Voor 
zonevreemde woningen die min of meer gegroe-
peerd liggen – de zogenaamde woonkorrels – zullen 
wij ruimtelijke uitvoeringsplannen maken, waarin wij 
de mogelijkheden en de zekerheden die wij de eige-
naars willen bieden, nog verfijnen. 

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 histo-
risch centrum of onze aantrekkingspolen zoals het Nete-
park. De talrijke jeugd- en sportverenigingen vormen het 
hart van sportief Herentals en bieden onze inwoners da-
gelijks gezonde mogelijkheden tot ontspanning aan.
Wij willen ons verder profileren als sportieve en recre-
atieve gemeente. Daarom hebben we aandacht voor de 
fiets- en wandelroutes in onze gemeente en willen wij die 
verder 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 recrea-
tieve trekpleisters zoals het Netepark, de Kleine Nete of 
de Brink horen eveneens bij dit netwerk voor fietsers en 
wandelaars.

Een aantal recreatieterreinen zoals sommige voetbalvel-
den, clubs of manèges 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 gaan hiervoor een ruimtelijk uit-
voeringsplan (RUP) opmaken om de ontwikkelingsmoge-
lijkheden vast te leggen voor alle zonevreemde terreinen 
en om maximaal 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 voorzien, zodat in de dorpskom de nodige 
sport- en recreatiemogelijkheden kunnen ingeplant wor-
den. 

Het woongebied Kruisberg gelegen binnen de belangrijke 
groenstructuur Kempische Heuvelrug willen wij vrijwaren 
middels een overeenkomst met de eigenaars met als doel 
het behoud van de bossen en de uitbouw van een recre-
atief gebruik hiervan.

Ruimte voor ontspanning

EEN STAD MET VELE GEZICHTENHERENTALS
De autosnelweg en het Albertkanaal maken van He-
rentals een interessante vestigingsplaats voor bedrijven. 
Bedrijven zorgen voor werk en welvaart. Wij willen het 
economische leven in Herentals steunen. 

Wij zien drie strategische gebieden voor economische 
ontwikkeling: Herentals-stad, Herentals-poort en de 
Kempische poort. Herentals-stad verwijst naar het 
commerciële centrum van Herentals, de plaats bij uit-
stek voor handel en diensten. Bedrijfsactiviteiten die 
niet storend zijn voor hun omgeving horen hier thuis 
en dragen bij tot een attractief centrum. Herentals-
poort verwijst naar de omgeving van de kanalen en de 

Kempische poort verwijst naar een concentratie van 
regionale bedrijventerreinen in de omgeving van de 
infrastructurenbundel E313 - Albertkanaal. De Kempi-
sche poort behoort tot het hart van het Economisch 
Netwerk Albertkanaal (ENA) en het is de Vlaamse 
overheid die hiervoor de ontwikkelingsperspectieven 
vastlegt. De Vlaamse regering besliste bijvoorbeeld om 
in Heirenbroek, het landbouwgebied tussen Rietbroek-
kanaal en Lange Eerselsstraat, een bijkomend waterge-
bonden regionaal bedrijventerrein in te planten. Voor 
het stadsbestuur kan dit, als er voldoende buffering is 
voor de woongebieden en als de ontsluiting gebeurt via 
de Lierseweg.

Ruimte voor bedrijven

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 recreatiemogelijkheden. In de toekomst 
willen wij voor een betere ontsluiting zorgen van onze 
stationsomgeving. Dat kan door de Koeterstraat door 
te trekken zodat zij een nieuwe toegangspoort 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 door-
tocht door stedelijk gebied een 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 aandacht. Wij willen 
het eigen karakter en de beeldkwaliteit van deze vesten 
behouden of herstellen en een zo groot mogelijke con-
tinuïteit voor voetgangers en fietsers ontwikkelen. Ook 
het commerciële gebeuren blijven we 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 Eilandje 
verzekeren. Het eilandje is de band tussen de Molekens 
en het centrum van Herentals.
In de omgeving van het Albertkanaal en de E313 is 
verdere ontwikkeling mogelijk van zowel regionale als 
lokale bedrijventerreinen. De kaai langs het Albertka-
naal wordt maximaal benut als laad- en loskade. De 
bedrijventerreinen die liggen tussen de beide kanalen 
krijgen een betere ordening. Herstructurering van dit 
gebied Hannekeshoek moet plaats bieden aan een gro-
ter aantal bedrijven.

En de Ringlaan?
Vlotte doorstroming en verkeersveiligheid zijn belangrijk. 
De Ringlaan zien wij verder evolueren tot een stedelijke 
activiteitenstrip. Dit betekent dat het meer is dan een ge-
wone 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 kanto-
ren, woningen en appartementen.

Een dynamische stad 
als centrum in de streek

Stedelijk wonen stimuleren met een verscheiden aanbod aan woningen, 1. 
appartementen en eengezinswoningen, duurdere woningen en sociale 
woningen. Dit alles gebeurt met de nodige aandacht voor een goed even-
wicht en een voldoende dichtheid.

De hoogdynamische recreatiepolen, zoals onder andere het Netepark 2. 
en BLOSO blijven ondersteunen.

Aan de woonwijk Wuytsbergen willen we de bossen in het binnengebied 3. 
maximaal behouden.

Een goede afwikkeling van het verkeer organiseren door een lussen-4. 
systeem in te voeren met een noordelijke en zuidelijke lus. Langs deze 
lussen liggen de parkeerplaatsen voor de bezoekers. De noordelijke lus 
Augustijnenlaan - Belgiëlaan, die uitkomt op het station, verwerkt het 
stadsverkeer dat van de Ringlaan naar het kernwinkelgebied moet.

De Augustijnenlaan krijgt het karakter van een 5. stedelijke toegang tot 
Herentals.

KRACHTLIJNEN VOOR EEN STEDELIJK EN DYNAMISCH HERENTALS

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. 
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WIJ PLANNEN DE TOEKOMST
Het ruimtelijk structuurplan Herentals 
gaat in openbaar onderzoek

In het zuidelijke buitengebied is landbouw thuis. Wij wil-
len hier de landbouw maximaal kansen geven op ontwik-
keling. De open ruimte en het eigen karakter van de rus-
tige en de landelijke woonomgeving moeten we zo goed 
mogelijk behouden en versterken. De dorpen Noorder-
wijk en Morkhoven mogen niet aan elkaar vastgroeien en 
krijgen verder ontwikkelingsmogelijkheden, op maat van 
het dorp. Wij kiezen voor een ecologisch verantwoord 
beheer van de waterlopen de Wimp en de Stapkensloop 
en houden zo de waterkwaliteit op peil. 

In het noordelijke buitengebied overheerst het groene 
karakter. Wij willen voor de Kempische Heuvelrug de 
landschappelijke en ecologische structuur versterken 
en afstemmen 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 woonge-
bieden.
De vallei van de Kleine Nete 
is de drager van natuur en 
extensieve 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 na-
tuurlijke elementen verster-
ken, bijvoorbeeld door klein-
schalige landschapselementen 
als bomenrijen langs de Aa 
aan te planten en te beheren. 
Verder staat het behoud en 
de versterking van de groot-
schalige landbouw in dit noor-
delijke buitengebied centraal. 

Rond de Kleine Nete ligt het sportcomplex van BLOSO 
en het recent vernieuwde sporthotel, en aansluitend het 
Netepark en Hidrodoe. Hier kan de recreatie nog ver-
sterkt worden in een verder uitgebouwd toeristisch en 
recreatief landschapspark, maar nieuwe recreatie moet 
wel rekening houden met de natuurwaarden in de val-
lei. De natuur en de waterhuishouding vormen immers 
de basiskwaliteiten en de toetssteen voor nieuwe ont-
wikkelingen. In de oostelijke smalle strook open ruimte, 
ten slotte, is en blijft de landbouw zeer belangrijk en 
beeldbepalend.

Wat zeggen Vlaanderen en de provincie over Herentals?

Geachte inwoner

Herentals is een kleine stad met vele charmes, een gezellig centrum waar het aangenaam winkelen is, met historische vesten 
en stadspoorten, een begijnhof en alle mogelijke infrastructuur op wandelafstand. Herentals is bovendien een stad waar u 
nog veel groen vindt. De Kempische Heuvelrug met haar bossen en duinen is een trekpleister voor wandelaars en recreanten. 
Ook de landbouw is een belangrijke partner en zorgt ervoor dat de open ruimte behouden blijft. Zo kunnen we genieten van 
het unieke landschap rond Herentals. Noorderwijk en Morkhoven zijn dan weer charmante dorpen met een eigen landelijk 
karakter. En door de ligging vlakbij het Albertkanaal en de autosnelweg is Herentals een interessante vestigingsplaats voor 
vele bedrijven, die werk bieden aan onze inwoners en mensen uit de streek. 

Wat maakt onze stad uniek en hoe willen wij ons verder tonen aan bewoners en bezoekers? Wij zijn een dynamische stad 
met uitstraling op haar omgeving en met een rustig, aantrekkelijk landschap. Het stedelijke moet meer stedelijk worden en 
het landelijke meer landelijk. Daarom maakt het stadsbestuur een ruimtelijk structuurplan op. Dat is een plan dat de verdere 
ruimtelijke ontwikkeling van Herentals stuurt. 

Het ruimtelijk structuurplan geeft antwoorden op concrete vragen en uitdagingen. Hoe evolueert het historische centrum van 
Herentals? Welke mogelijkheden zijn er in de stationsomgeving? Hoe zien wij dorpen als Noorderwijk en Morkhoven verder 
evolueren? Waar zijn er geschikte plaatsen voor bijkomende en betaalbare woningen? En wat met het landschap, de natuur, de 
toekomstperspectieven voor de landbouw? Is er ruimte nodig voor bedrijven, en waar krijgen die dan bij voorkeur een plaats? 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zet de krijtlijnen uit en wordt een belangrijk beleidsdocument voor de verdere 
ruimtelijke ontwikkeling van Herentals.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bevindt zich nog in de ontwerpfase. Er zijn dus nog geen definitieve beslissingen 
genomen. Ook uw inbreng blijft nodig. Het openbaar onderzoek start op 3 januari 2008 en duurt tot 1 april 2008. Tijdens die 
periode kunt u eventuele suggesties of bezwaren via een aangetekende brief bekend maken bij de GECORO (gemeentelijke 
commissie ruimtelijke ordening) of tegen ontvangstbewijs afgeven bij de stad. De GECORO zal de gemeenteraad hierover 
adviseren.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de informatie- en inspraakvergaderingen die plaatsvinden op 
donderdag 24 januari 2008 (cultureel centrum ’t Schaliken), • 
maandag 28 januari  2008 (parochiecentrum Noorderwijk) • 
donderdag 31 januari 2008 (zaal fanfare Zucht naar Kunst Morkhoven). • 

Deze vergaderingen gaan telkens van start om 20 uur. 

Deze brochure vat de krachtlijnen van het ontwerp van ruimtelijk structuurplan samen. U kunt het volledige ontwerp inkijken 
in het administratieve centrum en in de f ilialen van de gemeentelijke bibliotheek. Raadpleeg ook de website www.herentals.be

Mien Van Olmen - schepen van ruimtelijke ordening
Jan Peeters - burgemeester

Als stadsbestuur hebben wij niet alle touwtjes in han-
den. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en 
het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie 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 ge-
bied. In de stedelijke 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, wo-
nen, winkelen, naar school gaan, werken, aan sport doen 
of cultuur beleven moeten zoveel mogelijk gebeuren bin-
nen de stedelijke gebieden. Dit betekent nog niet dat alles 
zomaar wordt volgebouwd in dat stedelijk gebied. Ook 
voldoende groen en open ruimte dragen bij tot een leef-
baar en attractief stedelijk gebied. Door in het stedelijk ge-
bied 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 Ant-
werpen. De provincie gaat daar de volgende jaren werk 
van maken.

Het provinciaal structuurplan (RSPA) duidt twee netwer-
ken aan die voor de provincie van groot belang zijn. Dat 
is het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en de 
Kempische as. Er is in Vlaanderen nood aan bijkomende 
ruimte voor bedrijven. ENA verwijst naar een plan van de 
Vlaamse overheid om langs het Albertkanaal meer ruimte 
vrij te maken voor de vestiging van regionale bedrijven. 
Vooral bedrijven die afhankelijk zijn van transport over het 
water zijn hiervoor geschikt. Dit heeft concrete gevolgen 
voor Herentals en de ontwikkelingen langs het Albertka-
naal. De Kempische as verwijst dan weer naar een rij van 
kleinstedelijke gebieden Herentals – Geel – Mol (en Lom-
mel - 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 reke-
ning houden met de natuurwaarden en de beperkte draag-
kracht van het Netegebied. Voor de mogelijkheden van de 
weekendverblijven in Herentals gaat het provinciebestuur 
de spelregels vastleggen. Wij doen hiervoor in ons struc-
tuurplan voorstellen aan de provincie. 

Waarom dan nog een eigen structuurplan voor Heren-
tals, vraagt u zich misschien af? Uiteraard praat het stads  
bestuur 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. 
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     I N F O R M E E R T

Een stad met vele gezichten
Het structuurplan geeft een visie op de gewenste ont-
wikkeling van Herentals. Om het overzicht te behouden, 
knippen wij de kaart van Herentals in stukken. Grofweg 
maken we een onderscheid tussen enerzijds stedelijk 
Herentals, dat we verder zien evolueren tot een dynami-
sche stad en een centrum voor de omliggende gemeen-
ten, 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.

Het buitengebied van Herentals

De bestemmingen voor Herentals zijn vastgelegd in het 
gewestplan. Bij de opmaak van het gewestplan kreeg elke 
ruimte in Vlaanderen een bepaalde kleur. Woningen ho-
ren thuis in woongebied (rood), maar het gewestplan kent 
bijvoorbeeld ook woonuitbreidingsgebieden (reservezone 
voor woongebied). Landbouw hoort thuis in landbouwge-
bied (geel), industrie in industriegebieden (paars). De zo-
nes voor natuur zijn groen. Recreatiegebieden zijn oranje 
op het gewestplan.

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

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

De uitvoering van het structuurplan 
gebeurt via ruimtelijke uitvoerings-
plannen
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Het woord 
is aan u…
De toekomst van Herentals ligt ook u na aan 
het hart? U wilt hierover meer weten? U bent 
welkom op onze informatie- en inspraakverga-
deringen op:

Donderdag 24 januari•  2008 in de 
schouwburg van het cultureel centrum ’t 
Schaliken, Grote Markt 35 Herentals. 

Maandag 28 januari•  2008 in het 
parochiecentrum Noorderwijk, Ring 27-29 
Noorderwijk.

Donderdag 31 januari•  2008 in zaal 
fanfare Zucht naar Kunst, Molenstraat 12 
Morkhoven.

De vergaderingen vangen telkens aan om 20 uur.

Individuele of louter perceelsgerichte vragen 
komen niet aan bod tijdens deze vergadering. 
Het structuurplan kijkt immers verder dan het 
individuele belang.

De volledige tekst van het ontwerp kunt u 
nalezen bij de dienst ruimtelijke ordening 
op het administratief centrum, in de 
bibliotheken Herentals en Noorderwijk 
en op www.herentals.be raadplegen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
dienst ruimtelijke ordening, administratief 
centrum, Agustustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, info@herentals.be

Het openbaar onderzoek loopt van 3 januari 
2008 tot 1 april 2008. 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 persoonlijk afgeven op dit adres. 
In uw bezwaar kunt u het best verwijzen naar 
het deel en de bladzijde(n) waarop het bezwaar 
betrekking heeft.

JANUARI 2008
JANUARI 200810
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Tijdens de kerstvakantie gelden de gewone openingstijden, maar er  zijn geen aqualessen

De zwembaden Netepark zijn gesloten op 24, 25 en 31 december 2007 en op 1 januari 2008.
Ook de sportzalen in De Vossenberg zijn op deze data gesloten. 

SPoRT
Openingstijden ijsbaan Bloso

[i] Meer informatie bij Bloso, tel. 014-85 95 10

50-plussers
Op dinsdag 15 januari organiseert de sport-
dienst een speciale ‘plezier en sportcircuit’  
voor 50-plussers. We verwachten de 
deelnemers om 14.00 uur in het complex 
De Vossenberg, Markgravenstraat, 2200 
Herentals. Het einde is voorzien rond 
16.30 uur. De deelnameprijs bedraagt 2 
euro per persoon.
 
[i] Voor meer informatie kunt u 
     terecht bij de sportdienst op het
     nummer 014-28 52 50. 

Sportkampen kerst- en 
krokusvakantie 
De sportdienst organiseert een winterdrie-
daagse van 2 tot en met 4 januari voor kin-
deren en jongeren van 6 tot 16 jaar. In de 
krokusvakantie organiseert de sportdienst 
van 4 tot en met 8 februari een hele week 
sportkampen voor kinderen en jongeren 
van 6 tot 16 jaar.  

[i] Inschrijven kan bij de sportdienst 
     op het nummer 014-28 52 50 of via
     sportdienst@herentals.be.

Curve bowls
De Sportieve Senioren beschikken maande-
lijks over de sportzaal van De Vossenberg 
voor curve bowls. 

[i] Inlichtingen: Albert Corthout,
     Scheppersstraat 20, 
     tel. 014-21 99 79

maandag 14 januari van 14 tot 17 uur
maandag 28 januari van 14 tot 17 uur

Oproep kandidaten Kampioenenhuldiging 2007
De Herentalse sportraad wil de kampioenen van het jaar 2007 huldigen. Iedere inwoner van Herentals 
die een medaille behaalde op een wereld-, een olympisch, een Europees of een Belgisch (ook voor jeugd) 
kampioenschap, kan zich melden voor deze huldiging en komt automatisch in aanmerking voor de titel van 
Sportlaureaat of laureate 2007. De kandidatuurstelling moet voor 31 januari binnenkomen bij de sportdienst 
Herentals, sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 93. De huldiging van de kampioenen is gepland 
op 21 maart in cc ‘t Schaliken.

[i] Voor meer informatie kunt u terecht bij de sportdienst op het nummer 014-28 52 50. 

Zwemlessen

Nieuwe inschrijvingen voor de zwem-
lesreeksen voor Herentalsenaren (baby, 
peuter, kleuter, kinderen en volwassenen) 
starten op zaterdag 12 januari van 9 tot 11 
uur. Opgelet! U kunt dan enkel inschrij-
ven bij de sportdienst, Markgravenstraat 
93, Herentals. Vanaf maandagochtend 14 
januari om 8.30 uur kan iedereen (ook niet 
-Herentalsenaren) telefonisch inschrijven 
via het nummer 014-28 52 50. De lessen 
starten na de krokusvakantie in de week 
van 18 februari. 

[i] De stedelijke sportdienst  
      014-28 52 50. U kunt voor infor 
     matie ook terecht op de website 
     van de stad Herentals
     www.herentals .be 
     onder sport en toerisme.

OPENINGSTIJDEN  IJSSCHAATSEN BLOSO
 DE BLOSO-IJSSCHAATSBAAN IS OPEN TOT EN MET ZONDAG 16 MAART 2008.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
VOORMIDDAG 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 10.00-12.00

NAMIDDAG 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-15.00

AVOND 17.45-19.15 18.30-21.00 17.30-20.30 15.30-17.00

19.00-20.30 17.30-19.00

KLEUTERSCHAATSEN ZATERDAG VAN 16.30 TOT 18.30 UUR

 OPENINGSTIJDEN ZWEMBADEN NETEPARK

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
RECREATIEBAD 09.00-12.00 14.00-21.00 14.00-21.00 14.00-21.00 09.00-12.00 09.00-17.00 09.00-17.00

DOELGROEPENBAD 13.30-16.00 15.30-19.00 14.00-21.00 15.30-21.00 16.30-21.00 13.00-17.00 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

Zwemprogramma’s Netepark
Geen aqualessen in de week van 1 tot 6 januari 2008.

Aquagym voor senioren
maandag
maandag

15.30 - 16.15
16.15 - 17.00

Aquafit voor senioren vrijdag 09.00 - 10.00

Aquafitness (high-impact)
dinsdag
woensdag

19.00 - 20.00
21.00 - 22.00

Aquasculp dinsdag 20.00 - 21.00
Aquajogging woensdag 20.00 - 21.00
Aquafit overdag vrijdag 10.00 - 11.00

Aquagym voor mensen met een handicap
dinsdag
vrijdag

19.00 - 20.00
15.30 - 16.30

Zwemmen voor chronische-pijnpatiënten
dinsdag
donderdag

12.00 - 13.00
12.00 - 13.00

Zwemmen voor kinderen met een handicap
-6-jarigen
+6-jarigen

woensdag
woensdag

18.30 - 19.15
19.15 - 20.00

Zwangerschapszwemmen prenataal donderdag 20.00 - 21.00

[i] Voor meer info over onze zwemprogramma’s kunt u terecht bij de stedelijke sportdienst op 
     het nummer 014-28 52 50.
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Vrouweninfo
Iedere derde vrijdag van de maand, van 14 uur 
tot 16.30 uur, organiseert de vrouwenraad een 
informatieve namiddag in het Fundatiehuis op 
het Begijnhof of op verplaatsing. Deze namidda-
gen staan open voor iedereen.

Op 18 januari heeft de vrouwenraad haar alge-
mene vergadering en wordt het jaaroverzicht 
besproken.

[i]
Inlichtingen bij: 
Louisa Van Sand 
(tel. 014-22 00 55, gsm 0478-60 23 03)
of Hilda Melis 
(tel. 014-21 17 98, gsm 0474-86 39 08).

Damiaanactie
De Damiaanactie voert reeds jaren campagne 
om tbc- en leprapatiënten in Azië, Afrika en 
Latijns-Amerika te kunnen behandelen. Dit jaar 
organiseert de Damiaanactie op 25, 26 en 27 
januari een stiftenverkoop. De Damiaanactie 
krijgt toestemming om de stiftenverkoop te 
organiseren op de openbare weg en mag de 
aanplakzuilen gebruiken.

Bibnieuws
Nieuw! Daisyboeken 
Voor wie blind, slechtziend of op een andere 
manier leesgehandicapt is, biedt de bibliotheek 
van Herentals sinds kort daisyboeken aan. 
Daisyboeken zijn digitale luisterboeken voor 
mensen met een leeshandicap. Deze digitale 
luisterboeken bieden meer mogelijkheden dan 
de gewone luisterboeken. U kunt erin bladeren, 
pauzes inlassen, geluid en snelheid regelen, een 
slaapstand instellen of bladwijzers invoegen.

Daisyboeken kunnen gratis ontleend worden. 
Er zijn momenteel honderd titels in de collectie. 
Een daisyboek kan beluisterd worden met een 
speciale daisyspeler of met een computer die 
daisysoftware heeft. De software kunt u gratis 
in de bib krijgen. U kunt daar ook een daisyspe-
ler huren. U betaalt dan wel een waarborg van 
10 euro. 

[i]
U vindt de daisyboeken en een demon-
stratietoestel op de tweede verdieping 
van de hoofdbibliotheek. 

Het Convent 

dienstencentrum voor senioren

Ondersteuningsgroep dementie
Partners en familieleden van dementerende personen worden uitge-
nodigd op de maandelijkse bijeenkomst van Het Convent. De volgende 
sessie, een spreekbeurt door Maria Bertels over het ziekteverloop van 
dementie, vindt plaats op woensdag 9 januari om 17 uur (einde rond 
18.30 uur). Mevrouw Bertels is oud-directrice van RVT Sint-Anna. Deel-
nemen is gratis, en iedereen is welkom.

Beginnerscursussen Engels en Duits

Engels: elke dinsdag van 10 tot 12 uur
Duits: elke woensdag van 10 tot 12 uur

Toch tijd voor mezelf

Toch tijd voor mezelf is een vormingscursus met creatieve middelen van Levenswijzer (PRH) voor wie, teke-
nend en schilderend, wil genieten van stilte waar kracht van uitgaat. De vormingsinstelling PRH heeft dertig 
jaar ervaring in persoonlijke groei en vermenselijking. Ze is erkend en  wordt gesubsidieerd door het ministe-
rie van cultuur en biedt vorming aan in alle domeinen van persoonlijkheid en relaties. 

[i] 
De cursus vindt plaats op vrijdag 25 januari, 1 februari en 15 februari van 19 uur tot 22.15 
uur in de Nonnenstraat 12. Deelnemen kost 50 euro voor een cursus van drie avonden. 
Inschrijven kan bij Hilde Simons,
tel. 014-22 36 06, hilde.simons@prh.be, www.levenswijzer.be

 Leerlingen zoeken spullen uit de jaren vijftig

Enkele leerlingen van het zesde jaar Verzorging van Atheneum De Vesten werken dit jaar voor hun eindwerk 
rond het thema ‘de expo’. Zij willen daarvoor een tentoonstelling opstellen in RVT Sint-Anna. De leerlingen 
zijn	op	zoek	naar	kledingstukken	en	voorwerpen	uit	de	jaren	vijftig.	Hebt	u	nog	voorwerpen	en/of	kleding-
stukken uit deze periode liggen en wilt u die uitlenen, dan kunt u contact opnemen via gsm 0494-71 98 06. 
U kunt de voorwerpen ook afleveren in de Sint-Jansstraat 85. De voorwerpen worden u terugbezorgd na 
afloop van de tentoonstelling.

De leerlingen van het zesde jaar Verzorging danken u voor uw hulp.

Goede voornemens voor 2008? Leer joggen en loop na tien  
weken vlot vijf kilometer.

Op woensdag  23 januari start de Belgian Road Runners club met een nieuwe reeks Joggen voor beginners. De 
tien lessen vinden plaats op woensdagavonden om 19 uur op de pistes van het BLOSO-sportcentrum. De lessen 
worden gegeven door Mieke Boeckx, trainer BRRC en lerares lichamelijke opvoeding. Na tien weken is vijf kilome-
ter joggen geen probleem meer. Deelnemen kost 29 euro voor 11 weken. Inschrijvingen kan tijdens de eerste les 
op woensdag 23 januari vanaf 18.30 uur of via www.miekeboeckx.be.

[i] 
Meer informatie bij Mieke Boeckx tel 014-55 57 59,
mieke.boeckx@pandora.be, www.miekeboeckx.be

De munten en biljetten van Katanga

Op zondag 13 januari organiseert Numismatica Herentals een tentoonstelling over de munten en bankbiljet-
ten van Katanga. De tentoonstelling vindt plaats tussen 8.30 en 15 uur in Den Brasseur, Bovenrij 50.

AANKoNdIGINGEN

Lokaal
dienstencentrum
Het Convent
Begijnhof 17
2200 Herentals
tel. 014- 28 20 00 
bertvangenechten@ocmw-
herentals.be
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DO 03/01 AMNESTY
UIT
UIT

Briefschrijfavond / Het Convent/ 21 uur
Stradi & Viola gaan op vakantie / Schouwburg cc ‘t Schaliken/ 14.30 uur
Symfollies in C klein / Stradi & Viola gaan op vakantie / Schouwburg cc ’t 
Schaliken / 14.30 uur

ZO 06/01 WANDEL Volkshuiswandeling / Het Volkshuis / Van 14.30 tot 17 uur / tel. 014-22 20 88

DI 08/01 THEATER

SENIOR

Warre Borgmans & Fidelio Strijkkwartet / WolfGANG / Schouwburg cc ’t 
Schaliken / 20 uur
S-Sport - dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / Volks-
huis / Van 10 tot 12 uur / Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of Willy De 
Wachter, tel. 014-70 79 39

DO 10/01 THEATER Raamtheater / Una Giornata Particolare / Schouwburg cc ’t Schaliken / 20 uur

VR 11/01 THEATER Frustration Island / Kamertheater zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur 

ZA 12/01 THEATER
UIT

Frustration Island / Kamertheater zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur 
Winterconcert Zucht Naar Kunst / ’t Zaaltje, Molenstraat, Morkhoven / 
19.30 uur

ZO 13/01 WANDEL
TENTOON

UIT 

Hoekskeswandeling / Café ’t Hoekske / Van 14.30 tot 17 uur / Tel. 014-26 74 93
Tentoonstelling en ruilbeurs Numismatica Herentals / Den Brasseur / Van 8.30 
tot 12 uur. 
Winterconcert Zucht Naar Kunst / ’t Zaaltje, Molenstraat, Morkhoven / 19 uur

MA 14/01 SENIOR Sportieve senioren / Curve bowls / De Vossenberg / Van 14 tot 17 uur

DI 15/01 SENIOR S-Sport - dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Volkshuis / Van 10 tot 12 uur / Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of 
Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

WO 16/01 TENTOON 
INFO

Poëtisch Herentals / Lakenhal / Van 16 tot 31 januari.
Gespreksavond over omgaan met ziekte in de familie / Eetzaal Sint-Elisabethzie
kenhuis, Nederrij 133 / 20 uur

VR 18/01 VROUW 

UIT

Vrouweninfo / Algemene vergadering en jaaroverzicht / Fundatiehuis / Van 14
 tot 16.30 uur
Jan Hautekiet & Rick de Leeuw / Het leven is nog nooit zo zoet mooi geweest / 
Schouwburg cc ’t Schaliken / 20 uur
Frustration Island / Kamertheater zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

ZA 19/01 THEATER Frustration Island / Kamertheater zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur 

ZO 20/01 WANDEL
THEATER

Schedelhofwandeling / Het Schedelhof / Van 14.30 tot 17 uur / tel. 014-26 18 13
Frustration Island / Kamertheater zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 15 uur

DI 22/01 RAAD
SENIOR

OCMW-raad / Kantoor van de voorzitter, Nederrij 133 / 20 uur
S-Sport - dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Volkshuis / Van 10 tot 12 uur / Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of 
Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

DO 24/01 THEATER
RAAD

Frustration Island / Kamertheater zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur
Milieuadviesraad / Benedenzaal administratief centrum / 20 uur

VR 25/01 MUZIEK
THEATER
UIT

De Frivole Framboos / Con Voce Soave / Schouwburg cc ’t Schaliken / 20 uur
Frustration Island / Kamertheater zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur
Teerfeest en wandeloptocht Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst

ZA 26/01 THEATER
UIT
UIT

UIT

Frustration Island / Kamertheater zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur
Teerfeest en wandeloptocht Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst
Winteravondwandeling / Vertrek aan parochiezaal Morkhoven / 19.30 uur 
Inschrijven vanaf 19 uur / Deelnemen kost 2,50 euro / Onderweg gratis 
consumptie
Winteravondwandeling van de KVLV / Vertrek om 19.30 uur aan de parochie-
zaal van Morkhoven

ZA 26/01 UIT Griezeltocht / Vertrek aan De Wijngaard, Wijngaard 9 / 18 uur / Inschrijven 
enkel via www.tajo.be

MA 28/01 SENIOR Sportieve senioren / Curve bowls / De Vossenberg / Van 14 tot 17 uur

DI 29/01 RAAD
SENIOR

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum / 20 uur
S-Sport - dansen voor senioren op moderne muziek (zonder partner) / 
Volkshuis / Van 10 tot 12 uur / Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79 of 
Willy De Wachter, tel. 014-70 79 39

DO 31/01 POEZIE Gedichtendag / Schouwburg cc ’t Schaliken / 20 uur

Gezondheidswandelingen  
• Elke maandag voor gevorderden aan het Netepark
• Elke dinsdag aan het administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• Elke dinsdag aan de parochiezaal Molekens, Olmenlaan
• Elke woensdag aan het administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• Elke woensdag voor gevorderden aan het Netepark
• Elke donderdag aan de parochiezaal Molekens, Olmenlaan

[i] De gezondheidswandelingen vertrekken telkens stipt
     om 10 uur.  Op feestdagen zijn er geen wandelingen.

AGENdA dECEMBER 2007

DRINGENDE HULP

Brandweer 100 of 112
Brandweer niet dringende hulp 014-23 15 15
Ziekenwagen 100
Politie 101
Antigifcentrum 070-245 245
Gasgeur 0800-65 065

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

Steeds op zoek naar leuke 
en originele cadeautjes?
Met de Herentalse Kadocheque geef je steeds het ideale cadeau. De 
Kadocheques kan je aankopen bij de dienst Toerisme, ‘t Schaliken, 
Grote Markt 35 in Herentals. Kies de waarde van de cheques en 
laat ze verpakken in de mooie bijhorende geschenkverpakking. 
Met deze cheques kan je terecht bij een hele resem handelaars 
in en rond het centrum van Herentals. De deelnemende 
handelaars zijn herkenbaar aan het label ‘Helemaal Herentals 
Kadocheque’ of een lijst is verkrijgbaar bij de dienst Toerisme of op 
www.helemaalherentals.be.

Wenst u als handelaar deel te nemen 
aan de Herentalse kadocheque?
Neem dan contact op met Liliane Fonteyn van de dienst middenstand 
in het administratief centrum, tel. 014/28 50 50. Zo kunnen straks 
consumenten met de Herentalse kadocheque ook in uw zaak 
terecht.

De Herentals kadocheque:
info en verkooppunt.
Dienst Toerisme - ‘t Schaliken
Grote Markt 35
2200 Herentals

Open:
ma - vrij  van 09.00u tot 12.00 en van 13.30u tot 16.00u
maandagavond van 17.00u tot 19.30u
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Omgaan met ziekte in uw gezin

Omgaan met ziekte is voor de patiënten en hun omgeving een ongemeen 
zware opgave. Als zieke wordt u afgesneden van uw vertrouwde gewoon-
tes. U moet leren omgaan met het verdict van een zware diagnose en be-
handeling. Ook uw ondersteunende omgeving kan onder zware druk komen 
te staan. Hoe gaat u met de ziekte om? Hoe draagt u goed zorg voor de 
zieke in uw omgeving en hoe blijft u zelf weerbaar?

Manu Keirse, die reeds bekend was om zijn voordrachten en publicaties over 
verlies en verdriet, heeft nu ook een boek geschreven over omgaan met 
ziekte in het gezin. In de voordracht vertrekt hij van getuigenissen die voor 
veel mensen herkenbaar zullen zijn. Hij toont dat omgaan met ziekte een in-
teractief proces is. Hij leert hoe u kan praten over ziek zijn en hoe u op een 
andere manier naar een zieke kan toestappen.

[i]
Deze vormingsavond vindt plaats op woensdag 16 januari om 
20 uur in de refter van het Sint-Elisabethziekenhuis, Nederrij 
133. De Gezinsbond biedt deze vormingsavond aan zijn leden 
gratis aan. Niet-leden zijn van harte welkom, maar aan hen 
vraagt de organisatie 2 euro. 
Inschrijven kan bij Tilly Meulemans, tel. 014-22 02 43 (na 18 uur) 
of bij Jef Haest, tel. 014-51 25 82  (na 18 uur)
of jefhaest@hotmail.com

 
  0    

Voor de publicatie van gegevens uit de burgerlijke stand is de 
uitdrukkelijke toestemming nodig van de betrokkenen. Daarom 
kunnen in deze rubriek alleen de geboorten, overlijdens, huwelijken 
en huwelijksafkondigingen opgenomen worden waarvoor in 
Herentals aangifte werd gedaan.

 GEBOORTEN
04/11/07 Zoë, dochter van Lien Goedemé en Bart Coppieters
06/11/07 Keoni, zoon van Suzanne Mertens en Willy Rijnvos
07/11/07 Will, zoon van Hilde Bierinckx en Ivan Daneels
12/11/07 Liv, dochter van Cindy Cools en Dave Gielens
16/11/07 Loes, dochter van Wendy Thijs en Kris Dierckx
20/11/07 Gerbe, zoon van Joke Peeters en Robby Van Bael
21/11/07 Jarno, zoon van An Pauwels en Jurgen Smets
24/11/07 Lee, dochter van Sally Helsen en Jimmy Verhoeven
25/11/07 Jisse, dochter van Ashely Nouwen en Bart Kerckhofs
25/11/07 Camille, dochter van Lore Steurs en Jef Beirinckx
27/11/07 Justin, zoon van Naomi Wils en Ricardo Laureys
27/11/07 Maarten, zoon van Inge Bellens en Jeffrey Goossens
27/11/07 Zoë, dochter van Debbie Sas en Kristof De Maeyer
27/11/07 Lola, dochter van Elise Torfs en Kristof Sprengers
29/11/07 Daan, zoon van Lieve Caers en Kurt Van Elshocht
30/11/07 Killian, zoon van Rosa Spetebroot en Hugo Vermeulen

 OVERLIJDENS
09/11/07 Julia Wuyts (84)
10/11/07 Dionysius Dekort (84), weduwnaar van Irena Kenis
11/11/07 Abel Geens (79), weduwnaar van Simonne Lecoq
11/11/07 Walther Van Verdeghem (68) echtgenoot van Marie Coëme
14/11/07 Filip Schellens (43)
17/11/07 Karel Cuylaerts (73), echtgenoot van Maria Goossens
25/11/07 Bertina D’Haene (99), weduwe van Petrus Bal
26/11/07 Michiel Jonk (64), echtgenoot van Solange Marescau
30/11/07 Ludovica Heylen (95), weduwe van Fredericus Goossens
01/12/07 Lucas Fuchs (57), echtgenoot van Erika Adriaensens

 HUWELIJKEN

 Jan Van Den Bosch (Herentals) en Ingeborg Helsen (Herentals)
 Matthew Krause (Lier) en Iris Behaeghel (Herentals)
 Koen Adriaens (Kasterlee) en Melissa Van Ende (Herentals)
 Raphaël Leemans (Herentals) en Wendy De Busser (Herentals)
 Bart Torfs (Herentals) en Inge Fonrijn (Herentals)

 
 HUWELIJKSAANGIFTEN

 Kristof Van Mechelen (Herentals) en Inge Smets (Herentals)
 Patricia Spapen (Herentals) en Sofie Waeyenbergh (Herentals)
 Gerolf Van Bogaert (Herentals) en Sarah Van Nueten (Herentals)
 Nico Wouters (Herentals) en Janice Abianares (Herentals)
 Erik Van Nueten (Herentals) en Ann De Groof (Herentals)

 

 wACHTdIENSTEN
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.

BURGERzAKEN

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. 

Rode Kruis
Bloedinzamelingen

Geen bloedgeven in januari

AANKoNdIGINGEN
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SPREEKUREN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

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
openbare werken en mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, monumentenzorg en landschappen
maandag van 18 tot 19.30 uur of na afspraak
[i]schepen.jos.schellens@herentals.be

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

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 

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

Multiple Sclerose Liga
tweede donderdag van 14 tot 16 uur

in de Werkwinkel, Molenvest 13

Militie
vierde woensdag van 13 tot 16 uur 

Spreekuren OCMW-voorzitter
OCMW-voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op een van de 
volgende nummers:
014-24 66 44 (OCMW-kantoor) - 0475-56 10 32
voorzitter@ocmwherentals.be

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

Belastingen, Belgiëlaan 31 014-25 61 40

Belgacom 0800-22 800

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

Centrum voor Levens- en 
Gezinsvragen, Stationsstraat 2 014-21 08 08

Compostmeesters 014-28 50 50

De Lijn 070-220 200

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

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

De Post, Belgiëlaan 51 014-28 67 20

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

Eurofoon, Europese Unie 078-15 19 92

IOK, Geel 014-58 09 91

Iveka 078-35 35 35

Jeugdfoon 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

Milieu en gezondheid 078-15 55 70

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

NMBS-Herentals 02-528 20 28
PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Tele-onthaal 106 of 078-15 19 19

Tele-ticketservice 070-23 32 33

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)     105

Zit Stil (ADHD)     03-830 30 25



DE POSTBEDEELD DOOR

oPENINGSTIJdEN STAdSdIENSTEN
Ma di wo do vr za zo

adMinistratief centruM
gesloten op 1 januari

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
gesloten op 1 januari

09.00-12.00
13.30-16.00
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

oMBUdSdIENST   administratief centrum 
gesloten op 1 januari

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00

BiB Gildelaan
gesloten op 1 januari 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 Molekens

18.00-20.00

10.00-12.00

BiB noorderwijk 14.00-16.00

18.00-20.00 

10.00-12.00

recYclaGePark
gesloten op 1 januari

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

jeuGddienst
gesloten op 1 januari

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 
gesloten op 1 januari

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
gesloten op 1 januari

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
gesloten op 1 januari

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 
5 en 19 

JanUarI
geOpend van 9

tOt 12 UUr

toerisMe herentals
gesloten op 1 januari

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

09.00-12.00
13.30-16.00

stedelijke werkPlaatsen
gesloten op 1 januari

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

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1 014-25 82 10

Cultuurcentrum ‘t Schaliken, Grote Markt 35 014-28 51 30

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

Defecten aan de openbare verlichting  014-28 50 50

Drughulp, Hikstraat 47 014-23 34 01

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

JAC - Hikstraat 47 014-23 34 01

Jeugddienst - Stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen, Lierseweg 136 015-23 73 93

Kerkhof Herentals - van ma tot vr tussen 12 uur en 12.30 uur 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

politie - Molenvest 23 014-24 42 00

Recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

Rusthuis - infofoon 078-15 25 25

Slachtofferhulp, Sint-Jansstraat 17 014-23 02 42

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 014-24 61 11


