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Blauwe zone wordt groter
Nieuw systeem voor bewonerskaarten
Onze stadsrand is er voor bezoekers die gratis en langdurig willen
parkeren. In het stadscentrum geven wij bij parkeren voorrang aan
bewoners en klanten. Daarom breidt het stadsbestuur vanaf 1 maart
de blauwe zone in het centrum uit. In de blauwe zone kunt u met een
bewonerskaart onbeperkt parkeren. Zonder bewonerskaart bent u
verplicht in de blauwe zone de parkeerschijf te gebruiken van 9 tot
18 uur, uitgezonderd op zondagen en feestdagen. Parkeren met een
parkeerschijf kan maximaal twee uur.

Vier sectoren, vier kleuren bewonerskaarten
De stad deelt de blauwe zone op in vier sectoren: sector Station
(rode bewonerskaart), sector Ziekenhuis (groene bewonerskaart),
sector Oost (gele bewonerskaart) en sector West (bruine bewonerskaart). Met een bewonerskaart van een bepaalde sector kunt u in
die sector langdurig parkeren. Dat kan in elke straat van die sector
waar bewonersparkeren toegestaan is, dus niet alleen meer in uw
eigen straat. Let wel op: u kunt uw bewonerskaart niet gebruiken
op plaatsen waar betalend parkeren geldt, of in een andere sector.

Eén of twee jaar geldig
Een bewonerskaart is één of twee jaar geldig. Als uw bewonerskaart verloopt, dan moet u een nieuwe aanvraag doen. Een bewonerskaart die uitgereikt werd volgens het oude systeem, blijft

geldig tot haar vervaldag. Met die kaart mag u enkel parkeren in de
straat die vermeld staat op de kaart.

Meer informatie
In de volgende maanden ontvangt iedereen die een bewonerskaart
kan aanvragen, een brief over deze nieuwe procedure. U kunt ook
surfen naar www.herentals.be/bewonerskaart.
(i) technische dienst, mobiliteit, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, technische.dienst@herentals.be
Zie verder pagina 4 >>

voorwoord...

deze maand

Herentals wordt groter
Herentals is in de voorbije jaren sterk veranderd. Meer en meer mensen vinden onze stad een aangename plaats om te wonen en te werken, en vestigen
zich hier dan ook. Vorig jaar kwamen er 318 nieuwe Herentalsenaren bij, zodat we nu met 27.481
zijn. Dit bevestigt de forse aangroei die zich al enkele jaren voordoet. Op zeven jaar tijd zijn er bijna
tweeduizend inwoners in onze stad bijgekomen, vooral in het centrum. En dat merken we ook. Het
verkeer is drukker, er zitten meer kinderen in de basisscholen, de bevolkingsdichtheid en de bebouwingsdichtheid nemen toe. Herentals verstedelijkt.
Dat brengt ook problemen naar onze gemeente die u normaal meer in een grootstad zou verwachten. De parkeerdruk in het centrum, bijvoorbeeld, neemt toe. We gaan dan ook ingrijpende veranderingen doorvoeren in de parkeerregeling in het centrum. Voor de bewoners daar, en voor de klanten van de winkels in het centrum, is het vinden van een parkeerplaats niet altijd vanzelfsprekend.
Daarom willen we langparkeerders meer uit het centrum en uit de dichtbevolkte centrumstraten
weghouden, en de parkeerplaatsen daar reserveren voor de bewoners en voor de klanten. De blauwe zone wordt groter en zal heel het historisch stadscentrum binnen de oude vesten omvatten,
samen met de zeer dichtbevolkte stationsbuurt.
Verder in het jaar zullen ook alle woonwijken van onze stad een zone 30-snelheidsregime krijgen. U
leest daar in deze en in volgende Stadskranten meer over.
Uw burgemeester
Jan Peeters
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Nieuw: ook fietsgraveren in het Fietspunt
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van het stadsbestuur van Herentals
verschijnt niet in juli en augustus
Verantwoordelijke uitgever:
Jan Peeters, burgemeester
Spoorwegstraat 27
2200 Herentals
Aankondigingen voor de Stadskrant van maart
2012 moeten uiterlijk op woensdag 1 februari
bij de redactie zijn. 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
bpost. 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
Dienstverlening > Actueel > Stadskrant
of vul ‘Stadskrant’ in bij Zoek.
Volstaat deze online-Stadskrant voor u en
vindt u het niet langer nodig om een gedrukt
exemplaar te ontvangen? Laat het ons weten:
communicatie@herentals.be.

Vanaf dit jaar vinden de maandelijkse fietsgraveersessies afwisselend plaats in het verkeerspark aan de Vorselaarsebaan en in het Fietspunt aan het station. Voortaan kunt u in februari,
april, juni, oktober en december op de derde woensdag van de maand van 12 tot 16 uur terecht in het Fietspunt. In januari, maart, mei, september en november kunt u op de derde zaterdag van de maand van 13 tot 16 uur terecht in het verkeerspark. Het fietsgraveren gebeurt
door de gemeenschapswachten en is gratis. Om lange wachttijden te vermijden, kunt u zich
vooraf inschrijven bij de dienst preventie of via www.herentals.be/aanvraagformulier-fietsgraveren.
Meer informatie:
dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, preventie@herentals.be

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen gecoördineerde versie 2011
Het departement Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO)
heeft net zoals bij de vorige herziening van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
(RSV) een herwerkte versie van dit beleidsplan gemaakt. U kunt dit document raadplegen op www.rsv.vlaanderen.be of bij de
dienst ruimtelijke ordening in het administratief centrum. Het herziene plan blijft het
basisdocument voor de ruimtelijke ordening
in Vlaanderen voor de eerstkomende jaren.
Ondertussen werkt het departement RWO
door aan een nieuw beleidsplan, dat het huidige plan op termijn moet vervangen. U kunt
de stand van zaken volgen op www.beleidsplanruimte.be.
Meer informatie:
dienst ruimtelijke ordening,
administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50

Nieuwe straatnamen
Aan de Peerdsbosstraat komt een nieuwe verkaveling, die evenwijdig loopt met de aftakking
van de Peerdsbosstraat richting Kleine Nete. De gemeenteraad gaf deze nieuwe zijstraat de
straatnaam Merkelbroek. De plaatsnaam Merkelbroek komt al in 1463 voor in deze streek. De
huidige aftakking van de Peerdsbosstraat richting Kleine Nete krijgt als nieuwe straatnaam De
Roest. Roest of roost (oudste vermelding: 1360) duidt op een plaats waar veel riet staat. Voordat deze straatnamen definitief zijn, organiseert de stad een openbaar onderzoek dat loopt
van 16 januari tot en met 15 februari. Binnen deze termijn kunt u opmerkingen en bezwaren
indienen bij het schepencollege. U kunt de stukken van het openbaar onderzoek tijdens de
openingsuren inkijken bij de dienst burgerzaken.
Meer informatie:
dienst burgerzaken, administratief centrum, Augustijnenlaan 30,
tel. 014-28 50 50, burgerzaken@herentals.be
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Fuifinformatiesessie
Heraanleg helikopterpleintje
Door de samensmelting van de KOSH-scholen in de campus aan de Nonnenstraat is de verkeersdrukte in de omgeving toegenomen. Het stadsbestuur voerde al enkele maatregelen uit
om het verkeer aan het helikopterpleintje in goede banen te leiden. Zo kreeg de weg rond
het plein een nieuwe asfaltlaag en er kwam een fietssuggestiestrook en een kiss-and-ridezone. Het college stelt nu een aannemer aan voor een meer structurele heraanleg van het
parkeerterrein. De aannemer vervangt de betonnen klinkers, legt een voetpad aan en laat de
fietssuggestiestrook aansluiten op het fietspad van de Augustijnenlaan. De heraanleg start na
de bouwvakantie en moet voor het nieuwe schooljaar klaar zijn. De werkzaamheden kosten
47.240,41 euro.
Meer informatie:
technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Stad ruimt De Roest op
De Roest is een oude spoorwegbedding die liep van het station van Herentals naar het Engels
kamp in Grobbendonk. Eind jaren negentig werd dit gebied erkend als natuurgebied. In 2000
kocht de stad dit gebied over van het ministerie van defensie. De stad wil nu van De Roest
een toegankelijk natuurgebied maken met aandacht voor natuur, recreatie en landschap. De

Hoe luid mag de muziek op een fuif?
Mag ik een vijftienjarige een glas bier
verkopen? Mogen vrijwilligers zelf voor
beveiliging zorgen? Organisatoren van
fuiven en optredens worden van harte
uitgenodigd op de fuifinformatiesessie. Sprekers van politie, Volksgezondheid en de dienst noodplanning van de
stad vertellen je alles over de wetgeving op alcohol, decibels, bewaking en
(brand)veiligheid. De informatieavond
vindt plaats in de Lakenhal op maandag 6 februari om 19.30 uur. Je kunt je
aanwezigheid bevestigen via de website van de jeugddienst (zoekwoord:
fuifinformatiesessie) of met een telefoontje naar de jeugddienst. Specifieke
vragen mag je vooraf doormailen naar
jeugddienst@herentals.be.
De fuifinformatiesessie is een samenwerking tussen de jeugdraad en de
jeugddienst.
Meer informatie:
jeugddienst, Stadspark z/n,
tel. 014-21 21 86

Nooddeur in zaal ’t Hof
Het stadsbestuur maakt van de grote
zaal van ’t Hof een betere fuifzaal. De
zaal (met een capaciteit van 370 personen) krijgt een brede dubbele nooddeur aan de zijde van de Karmel. De
nooddeur kost 6.480,97 euro.

uitvoeringsdiensten van de stad zijn vorige maand begonnen met het opruimen van het overwoekerde afbraakpuin en groenafval op De Roest. In een latere fase moet het gebied ook op
bestaande wandel- en fietsroutes aangesloten worden. De verdere ontwikkeling van het gebied verloopt in overleg met de omwonenden, de gebruikers en de natuurbeweging.
Meer informatie:
milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
milieu@herentals.be

Woningen in Markgravenstraat
maken plaats voor buurtparkeerterrein
Het stadsbestuur laat enkele leegstaande woningen in de Markgravenstraat slopen. De woningen met huisnummer 87 en 89 maken plaats voor een tijdelijk parkeerterrein met 23 parkeerplaatsen. De afbraak kost 20.977,10 euro.
Meer informatie:
technische dienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Meer informatie:
dienst toerisme, Grote Markt,
tel. 014-21 90 88

Zitdag Multiple
Sclerose Liga afgeschaft
Wegens personeelstekort kan de Multiple Sclerose Liga geen zitdag meer
houden in het administratief centrum.
De MS-Liga is nog wel bereikbaar in
het kantoor in de Jozef Wautersstraat
20 in Berchem (tel. 03-887 48 18, msliga.antwerpen@ms-vlaanderen.be).
De dienst is open op maandag, dinsdag
en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur
en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot
16.30 uur.

februari 2012
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MOBILITEIT
Blauwe zone wordt groter
Nieuw systeem voor bewonerskaarten
Parkeren in het stadscentrum is niet altijd eenvoudig. Om de parkeerdruk
voor bewoners en handelaars te verlichten, breidt het stadsbestuur vanaf
1 maart de blauwe zone in het centrum uit. In de blauwe zone kunt u met
een bewonerskaart onbeperkt parkeren. Zonder bewonerskaart bent u
verplicht in de blauwe zone de parkeerschijf te gebruiken van 9 tot 18 uur,
behalve op zondagen en feestdagen. Parkeren met een parkeerschijf kan
maximaal twee uur.

Maximaal twee bewonerskaarten per gezin
Per voertuig levert de stad een bewonerskaart af. Hebt u geen garage
of parkeerplaats aan uw woning of appartement, dan mag u voor maximaal twee voertuigen een bewonerskaart aanvragen. Staat er aan uw
woning of appartement een garage of hebt u er een parkeerplaats,
dan heeft u recht op een bewonerskaart voor een tweede voertuig,
maar niet voor het eerste.

Hoeveel kost een bewonerskaart?
U betaalt per jaar 25 euro voor de kaart van het eerste voertuig en 75
euro voor de kaart van het tweede voertuig. Als u wel een eigen garage of parkeerplaats hebt en uw gezin gebruikt twee of meer wagens,
dan hebt u recht op één kaart. U betaalt 75 euro.
Bent u uw kaart kwijt of is ze beschadigd, dan betaalt u 10 euro voor
een duplicaat. Verhuist u naar een andere zone, hebt u een andere
auto gekocht of hebt u een nieuwe nummerplaat, dan betaalt u 10
euro voor een vervangkaart.

Eén of twee jaar geldig
Een bewonerskaart is één of twee jaar geldig. Als uw bewonerskaart
verloopt, dan moet u een nieuwe aanvraag doen. Een bewonerskaart
die uitgereikt werd volgens het oude systeem, blijft geldig tot haar
vervaldag. Met die kaart mag u enkel parkeren in de straat die vermeld staat op de kaart.

Voor wie?
Bewoners die hun hoofdverblijfplaats hebben binnen een bepaalde
sector, kunnen een bewonerskaart aanvragen. De bewonerskaarten
zijn bestemd voor natuurlijke personen, niet voor firma’s en vennootschappen.

De verschillende sectoren
De stad deelt de blauwe zone op in vier sectoren: sector Station
(rode bewonerskaart), sector Ziekenhuis (groene bewonerskaart),
sector Oost (gele bewonerskaart) en sector West (bruine bewonerskaart). Met een bewonerskaart van een bepaalde sector kunt u langdurig parkeren in de straten van die sector waar bewonersparkeren
toegestaan is. Let wel op: u kunt uw bewonerskaart niet gebruiken op
plaatsen waar betalend parkeren geldt.
4
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Hoe aanvragen?
U kunt een bewonerskaart aanvragen bij de technische dienst in het
administratief centrum of via www.herentals.be/bewonerskaart. Als
u uw aanvraag online doet, hebt u een scanner nodig.
Bij uw aanvraag voegt u:
• een kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig.
• als het een bedrijfsvoertuig is: een attest van uw werkgever dat vermeldt dat u het voertuig dagelijks gebruikt.
• als het voertuig op naam van een andere privépersoon staat: een
attest van de eigenaar van het voertuig waarin vermeld staat dat u
het voertuig dagelijks gebruikt.
• als het een leasevoertuig van een werknemer is: een kopie van het
leasecontract en een attest van uw werkgever dat vermeldt dat u
het voertuig dagelijks gebruikt.
• als het een leasevoertuig van het eigen bedrijf is: een kopie van het
leasecontract en een kopie uit het Staatsblad met de statuten van
het bedrijf.

MOBILITEIT
Sector Station
Voor de bewoners van Nieuwstraat, Vaartstraat, Blijdenberg,
Romeroplein, Sint-Magdalenastraat, Kapucijnenstraat, SintAntoniusstraat, Schoolstraat, Kleine Markt, Markgravenstraat (tussen Kleine Markt en Vossenberg), Bolwerkstraat, Vestingstraat,
Lierseweg (tussen Zandpoort en Vestingstraat), Stationsstraat,
Bijenkorf en Zandstraat
Waar geldt deze bewonerskaart?
• op de parkeerterreinen aan de Kleine Markt, Kapucijnenstraat,
Sint-Magdalenastraat, Stadspark en Bolwerkstraat
• in de Nieuwstraat, Vaartstraat, Blijdenberg, Sint-Magdalenstraat,
Kapucijnenstraat, Sint-Antoniusstraat, Schoolstraat, Kleine Markt,
Markgravenstraat (tussen Kleine Markt en Vossenberg), Bolwerkstraat, Vestingstraat, Lierseweg (tussen Zandpoort en Vestingstraat)

Sector Ziekenhuis
Voor de bewoners van Gandhiplein, Hikstraat, Nederrij, Wolstraat,
Burchtstraat, Begijnhof, Begijnenstraat, Goudbloemstraat en
Fraikinstraat
Waar geldt deze bewonerskaart?
• op het parkeerterrein aan de hoek van de Nederrij en de
Wolstraat
• in de Hikstraat, Nederrij, Burchtstraat en Begijnenstraat

Sector Oost
Voor de bewoners van Koppelandstraat, Nonnenstraat, Kloosterstraat, Lantaarnpad, Nonnenvest, Hofkwartier en Grote Markt
Waar geldt deze bewonerskaart?
• in de Koppelandstraat, Nonnenstraat,
Lantaarnpad en Nonnenvest

Kloosterstraat,

• een verklaring op eer dat er al dan niet een garage of parkeerplaats
aan uw woning of appartement is.
• als uw gezin twee of meer voertuigen gebruikt en u slechts één garage aan uw woning of appartement heeft, moet u het inschrijvingsbewijs (en eventuele bijkomende attesten) bijvoegen van zowel uw
eerste voertuig als het voertuig waarvoor u een kaart aanvraagt.

Sector West

Wanneer aanvragen?

Waar geldt deze bewonerskaart?
• aan het parkeerterrein op de Vest/Bovenrij
• in de Stadspoortstraat, de Paepestraat, Kerkplein, Collegestraat,
Wasserijstraat, Gildenlaan, Sint-Jansstraat, en Herenthoutseweg
(tussen Kerkplein en Sint-Jansstraat)

Om wachtrijen aan de balie te voorkomen, breidt de stad de blauwe
zone gefaseerd uit. Ongeveer een maand voor de invoering van de
blauwe zone in een sector, ontvangen de bewoners van die sector een
brief van de stad. Als u een bewonerskaart wilt, kunt u die dan aanvragen. De invoering van de blauwe zone verloopt als volgt:
1 maart: sector Station - rode kaart – aanvragen vanaf 1 februari
1 april: sector Ziekenhuis - groene kaart – aanvragen vanaf 1 maart
1 mei: sector Oost - gele kaart – aanvragen vanaf 1 april
1 juni: sector West – bruine kaart – aanvragen vanaf 1 mei

Voor de bewoners van Stadspoortstraat, de Paepestraat, Kerkplein, Collegestraat, Wasserijstraat, Gildelaan, Sint-Jansstraat en
Herenthoutseweg (tussen Kerkplein en Sint-Jansstraat), Bovenrij,
Kerkstraat en Vest

Meer informatie
Technische dienst - mobiliteit, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50,
technische.dienst@herentals.be
februari 2012
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BUDGET
Een streng maar gezond budget

Gemeentelijke schuld

Einde 2011 legde de gemeenteraad het budget van 2012 vast. Dit budget
ademt dezelfde filosofie uit als de vorige budgetten: bedachtzaam, realistisch en duurzaam. De stad maakt middelen vrij voor acute noden, voor
de uitvoering van de afgesproken beleidsplannen en voor de noodzakelijke werking van onze diensten. Dit budget heeft oog voor de toekomst.
De stad gaat geen verbintenissen aan die we later niet of moeilijk kunnen
betalen. Net als de hogere overheden staan de lokale overheden immers
nog voor grote financiële uitdagingen. Structurele uitgaven moeten gedekt worden door structurele inkomsten, niet door eenmalige inkomsten
die enkel gebruikt worden voor eenmalige uitgaven of schuldafbouw.
Kortom, een streng maar gezond budget voor 2012, dat inspeelt op noden van vandaag en financiële ruimte laat voor de jaren na 2012.

De stad betaalt in 2012 de geplande investeringen met eigen middelen (4.166.377 euro), leningen (1.500.000 euro) en subsidies
(1.095.274 euro). De laatste jaren heeft de stad haar leninglast fors
verminderd en is de schuld afgebouwd. Voor 2012 moet de stad
3.424.260 euro afbetalen, terwijl dat in 2007 nog 4.213.000 euro
was.

Investeringen
Naast de normale vervangingen en de uitvoering van de beleidsplannen
investeert de stad in de renovatie van de gebouwen in de Schoolstraat en
de Boerenkrijglaan, en de aanleg van een wandelbrug over de Kleine Nete.
De stad doet ook een inspanning voor het onderhoud en de verbetering
van de voetpaden. Het budget hiervoor is verdubbeld. Verder maakt de
stad middelen vrij voor de eventuele bouw van een hal (op Addernesten)
voor de opslag van materialen van de uitvoeringsdiensten. Een uitgebreidere lijst van de investeringen vindt u in de kolom op pagina 7.

Positieve meerjarenbegroting
Het jaarlijkse tekort in 2012 blijft beperkt tot 315.000 euro. Dit is in de
voorbije jaren weggewerkt door enkele besparingen. De meerjarenbegroting wordt afgesloten met een positief resultaat van 6.791.421,71 euro.
We kunnen daarom onze investeringen ook meer betalen met eigen middelen, en minder met leningen. Dat is goed voor onze schuldenafbouw.

Uitgaven
De gewone begroting bestaat uit de dagelijkse uitgaven van de stad.
De raming voor deze uitgaven bedraagt voor 2012 38,81 miljoen
euro. In oude Belgische frank hebben we het dan over een bedrag
van 1,56 miljard.
Grafiek 1 geeft een overzicht van hoe dit bedrag besteed wordt. Een
groot deel van de uitgaven (43 procent) zijn personeelskosten. De totale brutokosten daarvan worden gerekend op 16.915.436 euro. Een
andere belangrijke uitgavenpost (21 procent) zijn de werkingskosten
van de stad. Het totaal van de werkingskosten bedraagt 7.990.567
euro. Hiermee betaalt de stad de energiekosten, kantoor- en technische benodigdheden, benodigdheden voor voertuigen en gebouwen, en opleidingskosten. De energiekosten (9 procent van de werkingskosten) houdt de stad zowel om financiële als om ecologische
redenen goed in de gaten.
Meer dan een vierde van de uitgaven (27 procent) bestaat uit subsidies aan gezinnen (geboorte, mantelzorg, personen met een handicap, milieu …), verenigingen, kerkfabrieken, het OCMW en de politiezone Neteland. Deze uitgaven zijn een belangrijke uitgavenpost, met
een totaal bedrag van 10.482.348 euro.

Uitgaven  2012  

GRAFIEK 1: Uitgaven 2012
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GRAFIEK 2: Inkomsten 2012

De stad investeert in 2012 een totaal bedrag van 6.761.651 euro. Om
haar investeringen te financieren maakt de stad gebruik van leningen,
subsidies en eigen middelen. De subsidies bedragen 1.095.274 euro.

Inkomsten  uit  aandelen  
5%  
Presta'es  
7%  

65.000 Vervanging serverinfrastructuur in het administratief
		centrum
500.000 Renovatie gebouw Schoolstraat
300.000 Bijdrage in renovatie Boerenkrijglaan
22.500 Renovatie sturingen radiokamer brandweerkazerne

Gemeentefonds  
17%  

Overige  subsidies  
19%  

37.500 Monovolumewagen voor de brandweer
25.000 Vervanging generator op slede voor brandweer
20.000 Vervanging testtoestel voor brandweer
20.000 Bestelwagen smidse voor onderhoud gebouwen
26.500 Bestelwagen voor garage
65.400 Wagen met dubbele cabine, open laadruimte en hijs
		 voor dienst wegenwerk
58.000 Zoutstrooier

Belas'ngen  
52%  

18.100 Sneeuwruimer
1.750.000 Oprichting van gebouw Addernesten
450.000 Aankoop gronden rooilijn Lierseweg
250.000 Buitengewoon onderhoud van diverse straten en
		betonwegen
400.000 Heraanleg voetpaden

De schulduitgaven van de stad (9 procent van de uitgaven) bedragen
3.425.410 euro en bestaan voornamelijk uit intresten en aflossingen van
leningen.

Waar haalt de stad haar geld vandaan?
Grafiek 2 toont de verschillende inkomsten van de stad. Ruim de helft
van de inkomsten komen uit belastingen betaald door de inwoners en
bedrijven op Herentals grondgebied. Bijna de helft van deze belastingontvangsten komt van de belasting op gebouwen en gronden. De personenbelasting neemt meer dan een derde (37,5 procent) van de belastingen
voor haar rekening. De ophaling en verwerking van afval (Diftar) is goed
voor 5,2 procent van de belastinginkomsten. De overige belastingen (zoals de milieubelasting voor bedrijven) en de belasting op drijfkracht, het
sluitingsuur, reclameborden, banken en financieringsinstellingen, verkeersbelasting en tweede verblijven zijn goed voor ongeveer 9,2 procent.
Een andere belangrijke bron van inkomsten is de subsidie van de Vlaamse
regering via het gemeentefonds. Dat bedraagt 17 procent van de inkomsten. De stad ontvangt ook wat lagere inkomsten uit aandelen van onder
andere de energiesector (5 procent van de inkomsten) en ook subsidies
voor de werking (19 procent van de inkomsten). De inkomsten uit prestaties bedragen 7 procent. Dat gaat dan onder meer om prestaties van
de brandweer, leenboetes bij de bibliotheek en de ticketverkoop van het
cultuurcentrum.

50.000 Werkzaamheden verkeersveiligheid
80.000 Parkeerautomaten
65.000 Wandelbrug over Kleine Nete
25.000 Instrumenten en geluidsmateriaal voor de muziekacademie
43.000 Inrichting wijkspeelterreinen
24.691 Project voor het beschermen van de beelden van Fraikin
54.000 Werkzaamheden en aanpassingen zaal 't Hof
22.600 Zelftrekkende zuigmachine (elektrisch) voor reinigingsdienst
50.000 Diverse kleine ingrepen rioleringsnet
105.000 Studiekosten in het kader van masterplan stationsomgeving
25.000 Infrastructuurwerk in uitvoering - pompstations
340.000 Rioleringswerk Schoutenlaan
25.000 Uitbreiding columbarium
306.000 Grondaankopen
50.000 Opmaak RUP recreatiecluster Morkhoven
65.000 Opmaak RUP zonevreemde bedrijven
25.000 Opmaak RUP n.a.v. planologisch attest
90.000 Bijdragen in kapitaal aanleg toegangsweg Delhaize
130.000 Investeringssubsidies IBA's
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PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
I Solisti del Vento en Warre Borgmans
De Markies van Carabas (+6 jaar)
Zondag 5 februari om 14.30 uur in de schouwburg

Les Øffs
Strak op de baan
Zaterdag 18 februari om 20 uur in de
schouwburg

UITVERKOCHT

Met De Markies van Carabas maakte Herman Mariën een bewerking van De Gelaarsde Kat op vraag van pianist en componist Robert Groslot. Die werkte een virtuoze partituur uit voor
verteller, fluit, klarinet, slagwerk, harp, accordeon en contrabas. Voor de uitvoering zorgt het ensemble I Solisti del Vento.
Verteller met dienst is allroundacteur Warre Borgmans.
Toegang: 12 euro / 10,50 euro (korting) / 9 euro (abo)

Kommil Foo
Breken (try-out)
Woendag 8 februari om 20 uur in
de schouwburg

UITVERKOCHT

Les Øffs is een knotsgekke bende, laat
dat duidelijk zijn. Deze vijf muzikanten
zijn allemaal rasechte podiumbeesten.
Voor hen is folkmuziek slechts een vehikel waarmee zij met het publiek aan
de haal gaan. Ze hebben een bloedhekel aan overdreven sérieux. Maar
vergis u niet … deze dame en haar vier
heren hebben wel degelijk iets te vertellen. Hun waanzin brengen ze dan
ook met eerbied, met een grote liefde
voor muziek.
Toegang: 10 euro / 8,50 euro (korting)
/ 7 euro (abo)

Kristien Hemmerechts, Sylvie De Pauw en David Miller
Een bakje troost
Donderdag 9 februari om 20 uur in de Lakenhal
De fluwelen stem van sopraan Sylvie De Pauw in combinatie
met de meeslepende vertelstijl van schrijfster Kristien
Hemmerechts. David Miller begeleidt op piano. Een bakje
troost wisselt mooie liedjes af met pakkende korte teksten.
De variatie van muziek is verrassend: van Joni Mitchell en
Andrea Bocelli over Ave Maria naar een onvervalst Vlaams
wiegeliedje.
Toegang: 12 euro / 10,50 euro (korting) / 9 euro (abo)

’t Arsenaal
Biechten
Vrijdag 17 februari om 20 uur
in de schouwburg
Inleiding om 19 uur door
Walter van den Broeck

UITVERKOCHT
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Trois Voies
Soms sneeuwt het in april
Woensdag 22 februari om 14.30 uur in
de schouwburg
Hadewig J. Kras, Mireille Vaessen en
Martinus Wolf brengen in dit programma een bloemlezing van de mooiste
liefdesliederen. Het repertoire van
dit concert varieert van Brel over The
Beatles tot Bobbejaan Schoepen. Trois
Voies neemt u mee langs Spaanse passie, Franse romantiek en Duitse humor,
en niet te vergeten de pareltjes van het
Nederlandstalige lied.
Toegang: 10 euro / 8,50 euro (korting)
/ 7 euro (abo)

PROGRAMMA CC 'T SCHALIKEN
Revue Blanche
Folksongs (aperitiefconcert)
Zondag 26 februari om 11 uur in de Lakenhal

Revue Blanche laat u genieten van composities
van Ravel, De Falla, Ibert en Berio. Zij brengen volksmuziek met harp, fluit, viool en sopraan.
De jonge beloftevolle componist Frederick Neyrinck schreef speciaal voor dit programma een
eigentijds Belgisch werk dat gebaseerd is op Les fables de La Fontaine en aansluit bij dit thema.
Toegang: 10 euro / 8,50 euro (korting) / 7 euro (abo)

FILM
La piel que habito
Dinsdag 28 februari om 20 uur in de schouwburg
De plastisch chirurg Ledgard is geobsedeerd
door het aanmaken van een nieuw soort huid.
Die had zijn vrouw kunnen redden toen zij fatale
brandwonden opliep in een auto-ongeval. Om
zijn doel te bereiken, overschrijdt hij de ethische grenzen door menselijke proefkonijnen te
gebruiken. La piel que habito is gebaseerd op de roman Mygale van de Franse schrijver Thierry
Jonquet. Regisseur Almodóvar bestempelt La piel que habito als een horrorfilm zonder de kreten en de schokeffecten.

tentoon
Nederlandse Kring van
Beeldhouwers
Vivace
Zaterdag 14 januari tot en met zondag
5 februari in kasteel Le Paige
Open op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van
14 tot 17 uur
In 2010 werkten een aantal leden van
de Nederlandse Kring van Beeldhouwers in het Frans Masereel Centrum
in Kasterlee. Mariah Blue, Marie-José
Eijkemans, Bert van Loo, Riki Mijling,
Lidia Palumbi, Nicole Royers, Mélanie
de Vroom en Annemie Bogaert hebben hun specialisatie in de ruimtelijke
kunsten. Zij vonden het een uitdaging
te werken op het platte vlak van de
lithografie, met een duidelijke relatie
tot hun driedimensionale werk. Het
resultaat van die inspanningen wordt
getoond op de tentoonstelling in kasteel Le Paige.
Toegang: gratis

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (korting)

How I Ended This Summer
Woensdag 29 februari om 14.30 uur in de schouwburg
Sergei en Pavel zijn de enige bewoners van een vervallen
weerstation op een eiland in de Noordelijke IJszee. Een
schip is onderweg om hen op te halen en hun missie op te
doeken. Op een dag, wanneer Sergei uit vissen is, ontvangt
Pavel een radioboodschap met verschrikkelijk nieuws.
Omdat hij het bericht niet zelf aan Sergei wil doorgeven,
wacht hij de komst van het schip af ... How I Ended This
Summer is een sterk psychologisch drama in een beeldschoon, grillig landschap. De film kreeg een Gouden Beer
voor de twee hoofdrolspelers en voor het camerawerk.
Toegang: 5 euro / 3,50 euro (korting)

BABBELBOX IN DE BIB
Bestaat Herentals nog in 2052?
Van vrijdag 10 tot en met donderdag 23 februari kunt u in de Herentalse bibliotheek uw mening over de toekomst geven. In een babbelbox kunt u uw boodschap opnemen op video.
Cc ’t Schaliken vertoont een selectie van de video’s tijdens het literaire festival Spraakwater
op zaterdag 17 maart. Schrijfster Saskia de Coster ontvangt die dag een aantal auteurs in de
schouwburg die hun visie geven over de toekomst. Meer informatie op www.schaliken.be.

Tjen Meylemans
Hedendaagse
schilderwerken
Zaterdag 25 februari tot en met
zondag 18 maart in kasteel Le Paige
Open op woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van
14 tot 17 uur
Na omzwervingen met tentoonstellingen over zowat de hele wereld is Tjen
Meylemans opnieuw te gast in zijn geboortestad. Zijn werk nam een prominente plaats in in verscheidene musea
en privéverzamelingen. Hij exposeert
na 25 jaar weer met groot, nieuw werk
in Herentals. De toegang is gratis. De
tentoonstelling loopt in samenwerking
met vzw Ter Vesten.

Info en tickets:
Cc ’t Schaliken,
Grote Markt 35, Herentals
cultuurcentrum@herentals.be,
www.schaliken.be, tel 014-28 51 30
februari 2012
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SPORT
Sportkampen tijdens de krokusvakantie

BK badminton in De Vossenberg

Tijdens de krokusvakantie organiseert de sportdienst sportkampen
voor kinderen en jongeren vanaf zes jaar (eerste leerjaar). Van 20 tot
24 februari kunnen zij zich sportief uitleven onder begeleiding van enthousiaste monitoren. Inschrijven kan vanaf maandag 30 januari op
www.uitinherentals.be/sportkampen of bij de sportdienst.

De BLOSO-actie Sporttak in de Kijker staat dit jaar in het teken van
badminton. Het startschot wordt gegeven tijdens het Belgisch kampioenschap badminton voor elitespelers op zaterdag 4 en zondag 5 februari in het BLOSO-centrum. Het is een uitstekende gelegenheid om
de toppers van het Belgische badminton aan het werk te zien. Zondagmiddag zijn er demonstratiewedstrijden door jeugdspelers, senioren,
mensen met een handicap en enkele prominenten. Het Belgisch kampioenschap is een organisatie van de Noorderwijkse Badmintonclub
en Badminton Vlaanderen.

Start to Swim
Zwemmen is goed voor
uw conditie, figuur en
humeur. Maar misschien
vraagt u zich af: hoe begin
ik eraan? En belangrijker:
hoe houd ik het vol? Start
to Swim geeft u alvast een
duwtje in de rug. Tien weken lang krijgt u begeleiding, technische tips en advies van ervaren
lesgevers. De lessenreeks start op dinsdag 6 maart. De lessen vinden
plaats op dinsdag van 21 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 10 uur.
Deelnemen kost 65 euro (met twintigbeurtenkaart) of 25 euro (zonder
twintigbeurtenkaart). In de prijs zitten de begeleide trainingssessies,
een sportverzekering, het gebruik van zwem- en lesmateriaal, een
trainingsschema en een trainingspakket. Inschrijven kan vanaf woensdag 15 februari aan de kassa van het Netepark.

Nieuwe reeks zwemlessen
In de week van 27 februari start de sportdienst opnieuw met zwemlessen voor baby’s, peuters, kleuters, kinderen en volwassenen. Een
lessenreeks bestaat uit tien lessen. Inschrijven kan op www.uitinherentals.be/zwemlessen.

Meer informatie
Sportdienst, De Vossenberg, Markgravenstraat 93,
tel. 014-28 52 50, sportdienst@herentals.be

Start to Run: jogcursus voor beginners
AC Herentals organiseert een jogcursus voor iedereen die op een
verantwoorde en ontspannende manier wil bewegen en sporten.
Ook 50-plussers kunnen deelnemen. De jogcursus start op zaterdag
3 maart om 10 uur, met eerst een info- en inschrijvingsmoment. De
cursus loopt over een periode van tien weken. De lessen vinden plaats
in het BLOSO-centrum, telkens op maandag om 19.30 uur en op zaterdag om 10 uur. Deelnemen kost 25 euro. CM-leden krijgen, na het
behalen van hun diploma, 10 euro terugbetaald. Na de cursus kunt u
onder begeleiding uw opgebouwde conditie behouden of verder opbouwen in een loopgroep.
Meer informatie:
Michel Nicasi, tel. 014-50 12 27, michael.nicasi@telenet.be
10
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Herentalse Badmintonclub werft leden
De Herentalse Badmintonclub (HBC) telt momenteel een honderdtal
leden. Twintig van hen spelen mee in verschillende competities maar
de meeste leden spelen recreatief, binnen de club. De trainingen
vinden plaats in sporthal De Vossenberg. De jeugdspelers spelen op
maandag van 17 tot 19 uur en op zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur.
De volwassenen spelen op maandag en op donderdag, telkens van 21
tot 23.30 uur. De senioren spelen op donderdag van 13.30 tot 15 uur.
Nieuwe leden zijn altijd welkom. U kunt komen kennismaken tijdens
de trainingen. U kunt sportmateriaal gebruiken van de club en de leden van HBC maken u graag wegwijs.
Meer informatie:
Dirk Pauels, tel. 014-21 37 75,
dirk.pauels@herentalsebc.com www.herentalsebc.com

JEUGD
Grabbelen tijdens de krokusvakantie:
de middeleeuwen

Nieuw speelterrein
op Molenvest

Van maandag 20 tot vrijdag 24 februari maakt de Grabbelpas een
reis door de tijd. Tijdens allerlei workshops en uitstappen dompelen de kinderen zich onder in het tijdperk van kastelen, ridders
en jonkvrouwen. Inschrijven kan vanaf maandag 6 februari om 17
uur via het Grabbelpaslogo op de website van de jeugddienst of
bij de jeugddienst in het Stadspark. Vanaf dinsdag 7 februari kunt
u telefonisch inschrijven. Houd er rekening mee dat de plaatsen beperkt zijn. Vergeet niet dat
uw kinderen vanaf de krokusvakantie een Grabbelpas voor 2012 nodig hebben. Ook die kunt u bestellen via de website of bij de jeugddienst. Een Grabbelpas voor 2012 kost 4 euro. Betalen voor de
Grabbelpas of de activiteiten kan via overschrijving.

ProSWAP krokusvakantie:
karting en lasergaming

P

PROSWA

Naast het basketbalplein op de Molenvest komt een nieuw speelterrein
met een glijbaan, een schommel en
een draaimolen. Het stadsbestuur laat
er ook een ontmoetingsruimte voor
jongeren inrichten. De prijs van de
speeltoestellen en de banken bedraagt
17.521,71 euro.
Meer informatie: jeugddienst,
Stadspark z/n, tel. 014-21 21 86

Veilig spelen
op Sint-Janneke

In de krokusvakantie staat er een heel adrenalineverhogende activiteit voor de ProSWAPpers
gepland. Op donderdag 23 februari gaan we karten en lasergamen in Mol. Inschrijven kan online
vanaf maandag 6 februari om 17 uur via het ProSWAPlogo op de homepagina van de jeugddienst.
Een klik op deze knop brengt u naar het juiste inschrijvingsformulier. Op deze manier bestelt u
ook een nieuwe ProSWAPpas. Vanaf de krokusvakantie vragen wij u om de betaling via overschrijving te doen. Meer uitleg krijgt u bij uw inschrijving.

In de Veenbesstraat staan veel nieuwe
woningen, waardoor de verkeersdrukte in de straat is toegenomen. Om de
kinderen uit de buurt veilig te laten
spelen op het speelterrein Sint-Janneke laat het stadsbestuur een afsluiting
rond het terrein plaatsen. De afsluiting
kost 1.565,74 euro.

Jeugdraad zoekt nieuwe voorzitter

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

De Herentalse jeugdraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Of twee nieuwe voorzitters,
want het kan een duobaan zijn. De voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen, het overleg met de jeugddienst en de schepen van jeugd, het voorbereiden en
opvolgen van dossiers en werkgroepen, het opstellen van officiële adviezen en persberichten,
het onderhoud van de jeugdraadwebsite, het mee uitwerken van het jeugdbeleid en het ondersteunen van activiteiten. Kandidaten zijn minimaal 16 en maximaal 35 jaar oud en mogen
geen politiek mandaat uitoefenen. Het zijn teamspelers met de nodige vrije tijd, die toegankelijk en aanspreekbaar zijn, kritisch en constructief, dynamisch en enthousiast, daadkrachtig en
gemotiveerd, geïnteresseerd en onpartijdig. Uw kandidatuur moet uiterlijk op 1 maart bij de
kiescommissie zijn. Het voorzitterschap duurt drie jaar.
Interesse of solliciteren: kiescommissie@jeugdraadherentals.be

Meer informatie
Jeugddienst,
Stadspark z/n,
tel. 014-21 21 86,
jeugddienst@herentals.be,
www.jeugddienstherentals.be,
www.facebook.com/
jeugddienst.herentals

Jeugdolympiade
Naar aanleiding van de Olympische
Spelen krijgen jongeren tussen tien en
veertien jaar tijdens de Vlaamse Jeugdolympiade de kans om zelf ook een
Olympische medaille te behalen. Op
woensdag 29 februari organiseert de
Koninklijke Herentalse Basketbalclub de
eerste fase van de Jeugdolympiade. Wie
een bronzen medaille wil behalen, is om
17.30 uur welkom in het KTA De Vesten
(Augustijnenlaan 32). Breng sportieve
kledij en sportschoenen mee. Op 4 april
kunnen de jongeren een zilveren medaille behalen in het sportcomplex Breeven
in Bornem en op 29 april zijn er gouden
medailles te winnen in het BLOSO-centrum in Herentals. De jeugdolympiade
is een organisatie van BLOSO, de Stichting Vlaamse schoolsport, de provinciale sportdiensten, de sportdienst van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie en
de Vlaamse sportfederaties.
Meer informatie: www.hbbc.be,
www.jeugdolympiade.be, www.bloso.be
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AANKONDIGINGEN
Berging van gevaarlijk nucleair afval
Naar een duurzame oplossing?
Op vrijdag 27 januari organiseren de milieuadviesraad en de milieudienst, een thema-avond over
de problematiek van de definitieve berging van ons nucleair afval. Twee sprekers behandelen het
thema vanuit verschillende perspectieven. De avond vindt plaats in de Lakenhal en begint om 20
uur. Na de voordrachten is er gelegenheid tot vragen stellen en om 21.45 uur biedt de milieuadviesraad zijn nieuwjaarsreceptie aan. Iedereen is welkom.
Meer informatie:
milieudienst, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50, milieu@herentals.be.

Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs
Op zaterdag 11 februari doen de
Herentalse academies mee aan de Dag
van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO).
Het thema van dit jaar is ‘Beken kleur’.
Van 11 tot 18 uur kunt u in de Stedelijke
Academie voor Beeldende Kunst de studenten in actie zien en een tentoonstelling bezoeken. U kunt ook meewerken
aan een monumentaal schilderij. In het
academiecafé kunt u genieten van heerlijke kleurrijke soepen. Voor kinderen is er een workshop
waarin ze een badge maken om mee naar huis te nemen.
Het harmonieorkest Sint-Jozefscollege en de leerlingen van de Academie voor Muziek, Woord en
Dans nemen u mee op een kleurrijke reis rond de wereld. Dit concert voor en door kinderen vindt
plaats in cc 't Schaliken van 10.30 tot 12 uur. De leerkrachten van de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans geven om 20 uur een concert in cc 't Schaliken. Zij brengen onder meer
de première van een liederencyclus op teksten van Pablo Neruda.

Euro-Children zoekt
gastgezinnen
Elk jaar laat Euro-Children kinderen uit
Europese probleemgebieden op vakantie komen in Vlaanderen. Een vakantie
in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme opkikker voor hun gezondheid. De meeste
kinderen komen elk jaar terug naar
hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook
telkens nieuwe kandidaten. Dit jaar verwacht Euro-Children veertig jongens en
meisjes tussen negen en twaalf jaar, die
voor het eerst naar Vlaanderen komen.
Voor hen zoekt Euro-Children gastgezinnen die tijdens een viertal weken in
de zomervakantie een kind willen opvangen.
Meer informatie:
Euro-children, tel. 03-247 88 50,
info@eurochildren.be,
www.eurochildren.be

Plaats uw foto
op de erfgoedbank!

Nog tot 1 april kunt u elke zondag gratis een wandeling maken onder begeleiding van een gids.
De wandelingen vertrekken vanuit een Herentalse horecazaak en komen daar ook aan. De wandelingen duren ongeveer twee uur en vertrekken stipt om 14.30 uur. Elke week zijn er ‘trage’
wandelingen voor families met kinderen, ouderen, kinderwagens en rolstoelgebruikers.

Op de erfgoedbank Kempens Karakter (www.kempenserfgoed.be) vindt u
prachtige foto’s en prentbriefkaarten
van Berlaar, Grobbendonk, Herentals,
Herenthout, Lier, Lille, Nijlen, Olen en
Vorselaar. Natuurlijk is er ook plaats
voor uw foto. Hebt u nog leuke foto’s
van uw familie, buurt of vereniging?
Laat het weten aan de erfgoedcel en
laat er uw favoriete foto achter. Voor
de Erfgoeddag op 21 en 22 april is Kempens Karakter op zoek naar leuke verhalen, foto’s en filmpjes over Kempense
wielerhelden.

Op zondag 5 februari vertrekt de wandeling aan La Puerta (Grote Markt 6). Deelnemers krijgen
een jenevertje. Op 12 februari vertrekt de wandeling aan café The Bridge (Stadspoortstraat 10),
en niet zoals eerder aangekondigd aan café De Kluis. Op zondag 19 februari is er een wandeling
aan De Hut (Spaans Hofpark). Lingerie Diana zorgt voor een jenevertje onderweg. Op 26 februari
vertrekt de wandeling aan het Gildenhuis (Grote Markt 25). Deelnemers krijgen een jenevertje. U
vindt de volledige kalender bij de dienst toerisme en op www.uitinherentals.be.

Meer informatie:
erfgoedcel Kempens Karakter,
Begijnhof 27, tel. 014-21 47 00 of
info@kempenskarakter.be,
www.kempenskarakter.be,
www.facebook.com/kempenserfgoed

Meer informatie:
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst,
Markgravenstraat 75-77, tel. 014-28 51 55, academie.beeldende.kunst@herentals.be –
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Hikstraat 28, tel. 014-21 33 05,
www.uitinherentals.be/academie

Herfst- en Winterwandelingen

Meer informatie:
dienst toerisme, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88, toerisme@herentals.be
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AANKONDIGINGEN
Heemkring Nortrevic
bakt pannenkoeken
De heemkring Nortrevic houdt een mooie traditie in ere. Op
Maria-Lichtmis, donderdag 2 februari, serveert de vereniging aan
elke bezoeker een gratis pannenkoek. Iedereen is welkom tussen
15 en 18 uur aan het Dorpshuis in Noorderwijk. Dus niet vergeten: ‘Er is geen vrouwke nog zo arm of ze maakt met lichtmis haar
pannetje warm’.

Aperitiefconcert Sterren voor Ethiopië
Op zondag 12 februari organiseert Sterren voor Ethiopië samen met het stadsbestuur een aperitiefconcert voor weeskinderen in Ethiopië. De studenten van de Stedelijke Academie voor
Woord, Muziek en Dans geven het beste van zichzelf voor hun Ethiopische leeftijdsgenoten. U
mag een breed scala van muziekstijlen verwachten. Als apotheose brengt het Harmonieorkest
Sint-Jozefscollege, samen met een massakoor, enkele nummers uit de film- en wereldmuziek.
De voorstelling wordt visueel ondersteund door fotomateriaal van beroepsfotograaf Frank
Janssen en fragmenten uit de documentaire Little Heaven van regisseur Lieven Corthouts. Beiden verbleven geruime tijd in Ethiopië. Het concert begint om 10.30 uur en vindt plaats in cc ’t
Schaliken. De toegangsprijs is 6 euro. U kunt reserveren bij het cultuurcentrum (Grote Markt
35, tel. 014-28 51 30, cultuurcentrum@herentals.be).
Meer informatie: www.sterrenvoorethiopie.be

IE–Sport Herentals presenteert
Willem Vermandere
IE-Sport Herentals organiseert op vrijdag 24 februari een concert met Willem Vermandere. Het
concert vindt plaats om 20 uur in de schouwburg
van cc ’t Schaliken. Willem werd in 2010 zeventig,
maar daar is weinig van te merken. Hij gaat onverminderd op stap met zijn trawanten Freddy en Pol
en Bart, met al hun snaren en gitaren, een resem
fluiten en klarinetten en de grote contrabas. In Alles gaat over brengen zij liedjes van zottigheid en
tederheid, van verdriet, van ergernis en verrukking
om onze wereldbol.
Kaarten kosten 20 euro (10 euro met een Vrijetijdspas) en zijn te koop via cc ’t Schaliken (Grote
Markt 35, tel. 014-28 51 30, tickets.cultuurcentrum@herentals.be). Als u in een rolstoel zit,
meldt u dit bij de reservatie.

Winterfestival in Noorderwijk
Van vrijdag 10 tot zondag 12 februari is iedereen welkom op het winterfestival op het Dorpsplein in Noorderwijk. Op vrijdag is er vanaf 21 uur een galabal. Op zaterdagavond is er de wintereditie van het Alive Festival met optredens van verschillende dj’s. Op zondag is er vanaf 15
uur een familiedag met een kinderdisco en nog veel meer animatie. De toegang voor dit Kids
Festival is gratis. Alle festiviteiten vinden plaats in een verwarmde tent.

Natuur voor groentjes
Natuurpunt Nete & Aa pakt dit voorjaar
uit met een cursus voor iedereen met
een groen plekje in zijn hart. Tijdens vijf
lessen en vijf excursies komt u te weten
wat voor bijzondere dieren er in uw tuin
leven en hoe u het hun naar de zin kunt
maken. U bezoekt de belangrijkste natuurgebieden in de regio en leert hoe
u met heel kleine dingen een verschil
kan maken voor het leefmilieu. De eerste les vindt plaats op dinsdag 28 februari om 19.30 uur in de parochiezaal
van Bouwel (Dorp 43). De cursus loopt
verder op elke dinsdag en zaterdag van
maart. Om deel te nemen hebt u geen
voorkennis nodig. Leden van Natuurpunt betalen 30 euro, niet-leden 40
euro. U betaalt vooraf door te storten
op rekening 001-1693494-47 van Natuurpunt Nete & Aa met mededeling
‘Natuur voor groentjes’.
Meer informatie:
Dirk Wouters,
tel. 014-70 40 98,
info@natuurpuntna.be

Circusshow
Locorotondo Werkt!
Op de jaarlijkse circusshow treden
alle leerlingen van circusschool
Locorotondo op met hun lesgroep.
Er zijn lesgroepen die alle circustechnieken leren, maar er treden ook
specialisatiegroepen op. Zo zullen de
eenwieleraars, jongleurs en luchtacrobaten elk een eigen nummer
opvoeren. Er staan ook enkele professionele circusacts op het programma. De show vindt plaats op zondag
26 februari om 13 uur en om 16 uur in
cultuurcentrum ’t Schaliken. De toegangsprijs is 3 euro.
Meer informatie:
Locorotondo,
tel. 014-30 32 30,
info@locorotondo.be,
www.locorotondo.be
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AANKONDIGINGEN
Quiz van de cultuurraad
De Herentalse cultuurraad organiseert op vrijdag 10 februari de zevende editie van de succesvolle quiz van de cultuurraad. De quiz vindt
plaats in zaal ’t Hof (Grote Markt 41) en start om 20 uur. Ploegen bestaan uit maximaal vijf personen die hun algemene kennis willen testen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro per ploeg.
Informatie en inschrijvingen:
Wim Van Hirtum, tel. 014-85 41 80 of 0472-42 76 12,
quiz@cultuurraadherentals.be

Theaterspektakel

Veertig dagen op leven
en dood
Heilige Huisjes organiseert een reeks
lezingen onder de naam 40 dagen op
leven en dood waarbij verschillende
sprekers dieper ingaan op de evangelielezingen tijdens de vastenperiode.
Zij hervertellen deze eeuwenoude verhalen, brengen ze weer tot leven en
duiden hun rol in de periode die leidt
naar Pasen. Op zondagen 26 februari,
4, 11, 18 en 25 maart en 1 april is iedereen om 10 uur welkom in de winterkapel van de Sint-Waldetrudiskerk.
De toegang is gratis.
Meer informatie: www.heiligehuisjes.be

(Ple)Zandwandeling
op Heiberg
Natuurpunt en de Herentalse Natuurgidsen nodigen u uit voor hun jaarlijkse
vertelwandeling op zaterdag 4 februari. De wegwijzers van Natuurpunt
brengen u via de Lichtaartseweg naar
de starttent aan het einde van de
Lavendelweg. De eerste wandeling
vertrekt om 18 uur, de laatste om
20.30 uur. Deelnemen kost 2 euro,
drankje inbegrepen. Kinderen jonger
dan twaalf jaar mogen gratis mee. Na
een deugddoende wandeling van ongeveer twee uur kunt u rond een gezellig vuurtje en onder de schitterende
winterse sterrenhemel genieten van
soep, chocolademelk, jenever, fruitsap
en cake.
Meer informatie: Herman Puls,
tel. 014-21 96 08, gsm 0496-96 78 27,
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UIT IN HERENTALS
Wilt u zelf een activiteit toevoegen? Dat kan! Surf naar de UiTdatabank en vraag een invoeraccount aan. Uw activiteit
verschijnt dan niet alleen hier, maar ook op UiTinVlaanderen.be en in tal van andere digitale en gedrukte agenda’s.

Van 14/01 TENTOON Nederlandse Kring van Beeldhouwers – Vivace / Kasteel Le Paige
/ Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14
tot 05/02

Zo

tot 17 uur

Vr

27/01 INFO

Thema-avond over de berging van gevaarlijk nucleair afval /
Lakenhal / 20 uur

Do

02/02 UIT

Heemkring Nortrevic – gratis pannenkoeken / Dorpshuis
Noorderwijk / Van 15 tot 18 uur

Za

04/02 SPORT

Belgisch kampioenschap badminton / BLOSO-centrum /
Van 10 tot 22 uur

05/02 UIT

Herfst- en Winterwandeling / La Puerta, Grote Markt 6 / 14.30 uur

Zo

WOORDEN Solisti del Vento en Warre Borgmans – De Markies van Carabas
KLASSIEK (+6 jaar) / cc ’t Schaliken / 14.30 uur / UITVERKOCHT
UIT

Turen naar vogelkuren met Natuurpunt Herentals / Snepkensvijver,
Lichtaartseweg / Van 9 tot 11 uur / Info: Guy, tel. 014-26 27 89

TUIN

De Volkstuinen – Onderhoud van hagen / Scheppersinstituut /
10 uur
Fuifinformatiesessie / Jeugddienst, Stadspark / 19.30 uur

Ma 06/02 INFO
Di

07/02 RAAD

Wo 08/02 DANS
HUMOR

10/02 QUIZ

Zo

Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs – concert muziekacademie
/ cc ’t Schaliken / 20 uur
Herfst- en Winterwandeling / Café The Bridge,
Stadspoortstraat 10 / 14.30 uur

JEUGD

Kids Festival / Dorpsplein Noorderwijk / 15 uur

Ma 13/02 BLOED

Bloedinzameling / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Van 17.30 tot 20.30 uur

Di

Valentijnsdiner Grijze Panters / Kokschool Turnhout /
Info: Ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

Wo 15/02 FIETS

Fietsgraveren / Fietspunt aan het station / Van 12 tot 16 uur

Do

Milieuadviesraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Vr

17/02 VROUW

Za

18/02 MUZIEK

Les Øffs – Strak op de baan / cc ’t Schaliken / 20 uur

Zo

19/02 UIT

Herfst- en Winterwandeling / De Hut - Spaans Hofpark /
14.30 uur

Ma 20/02 BLOED

Bloedinzameling / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /
Van 17.30 tot 20.30 uur

Wo 22/02 MUZIEK

Trois Voies – Soms sneeuwt het in april / cc ’t Schaliken /
14.30 uur

Vr

Willem Vermandere – Alles gaat over / cc ’t Schaliken / 20 uur
Fred Delplancq Quartet – A Tribute to Sonny Rollins / Zaal
Ootello, Mol / 21 uur

Van 25/02 TENTOON Tjen Meylemans – Hedendaagse schilderwerken / Kasteel Le
Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
tot 18/03
van 14 tot 17 uur
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SENIOR

Grijze Panters – Carl Philipp Bach / HIK Geel / Info: Ruf Van
Cauter, tel. 014-21 12 69

FILM

La piel que habito / cc ’t Schaliken / 20 uur

Wo 29/02 FILM
SPORT

How I Ended This Summer / cc ’t Schaliken / 14.30 uur
Bronzen medailles Jeugdolympiade / KTA De Vesten,
Augustijnenlaan 32 / 17.30 uur

Vrouweninfo: De rechten van de patiënt door Linda Schuermans
/ Fundatiehuis / Van 13.30 tot 16.30 uur / Info: Louisa van Sand,
gsm 0478-60 23 03
19 uur) / UITVERKOCHT

JAZZ

Raad voor Maatschappelijk Welzijn / Kantoor van de OCMWsecretaris, Nederrij 133/A / 20 uur

Ann Van den Broek – Q61 / cc de Werft, Geel / 20.15 uur

THEATER ’t Arsenaal – Biechten / cc ’t Schaliken / 20 uur (inleiding om

24/02 UIT

28/02 RAAD

Sterren voor Ethiopië / cc ’t Schaliken / 10.30 uur

UIT

DANS

Di

Circusshow Locorotondo Werkt! / cc ’t Schaliken /
Om 13 uur en om 16 uur

Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs / Stedelijke Academie voor
Beeldende Kunst, Markgravenstraat 75-77 / Van 11 tot 18 uur

UIT

16/02 RAAD

UIT

Exclusive Dance Night / Dorpsplein Noorderwijk / 21 uur

Alive Festival Winter 2012 / Dorpsplein Noorderwijk / 20 uur

14/02 SENIOR

KLASSIEK Revue Blanche – Folksongs (aperitiefconcert) / Lakenhal / 11 uur

Quiz van de cultuurraad / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 / 20 uur

UIT

12/02 MUZIEK

Herfst- en Winterwandeling / Gildenhuis, Grote Markt 25 /
14.30 uur

Kommil Foo – Breken (try-out) / cc ’t Schaliken / 20 uur /
UITVERKOCHT

Vr

11/02 UIT

UIT

Thomas Devens en Nicolas Vladyslav / Passarelle –
Faits divers en Contamination / cc de Werft, Geel / 20.15 uur

09/02 WOORDEN Kristien Hemmerechts, Sylvie De Pauw en David Miller – Een bakje
KLASSIEK troost / Lakenhal / 20 uur

Za

zorgcentrum Bremdael, Ernest Claesstraat 54 / 15 uur

Gemeenteraad / Raadzaal administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

Do

UIT

26/02 CONCERT Kinder- en Jeugdkoor W.A.N.T.E.D. – Oud maar stout / Woon- en

Houden van Griffelrock
Op dinsdag 17 april en donderdag 19 april vindt de vierde editie
plaats van het seniorenfestival 'Houden van Griffelrock'. Tijdens deze
muzikale namiddag kunt u genieten van optredens van Rob De Nijs,
Luc Caals, De Frivole Framboos, De Melando’s en Lenny Kuhr. De presentatie is in handen van Luc Appermont. Het stadsbestuur plant een
uitstap met de autobus naar het Sportpaleis op donderdag 19 april
2012. Kaarten kosten 7 euro en zijn te koop bij de dienst sociale zaken
of bij uw gepensioneerdenbond.
Meer informatie: dienst sociale zaken, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

BURGERZAKEN
Geboorten

actieve senior
OKRA Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag

Turnen

Elke woensdag Fietsen
Elke donderdag Petanque

Sportcomplex De Vossenberg /
Van 14 tot 15 uur
Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk /
13.30 uur
Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur

Petanque

Elke woensdag Fietsen

Het Convent / Van 14 tot 17 uur
Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 86
Vertrek aan Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

OKRA Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag
Elke woensdag
Elke donderdag

Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur
WINTERWANDELING
Petanque Plein in de Rozenstraat / 13.30 uur
Info: Karel, tel. 014-21 65 03
Hobbyclub Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56

voor dames

Elke dinsdag
Elke
donderdag

04/12

Thomas, zoon van Kavita Rits en Gunther Verbiest

05/12

Simon, zoon van Hilde Cannaerts en Kris Dams

06/12

Punyaphat, zoon van Natthanan Jabthong en

		

Eddie Liesenborghs

12/12

Maite, dochter van Monica Zhingri Camacho en Jasper Somers

18/12

Mil, zoon van Sanne Belmans en Jelle Vermeulen

18/12

Success, dochter van Angela Okoro en Salim Brithe

19/12

Kanellos, zoon van Elisavet Kanellopoulou en Wim Wouters

21/12

Wout, zoon van Elke Steurs en Yens Fleerackers

21/12

Gülçin, dochter van Sinem Heyecan en Mehmet Edis

22/12

Axel, zoon van Cindy Van Dijck en Raf Cluyts

23/12

Joachim, zoon van Hendrika Rabout en Danny De Wachter

25/12

Lion, zoon van Ajla Biljal

Overlijdens
07/12	Franciscus Wouters (84), echtgenoot van Augusta Van Opstal

S-Sport
Elke dinsdag

Demi, dochter van Jessy Dierckx en Dennis Van Dooren

19/12	Floris, zoon van Stefanie Maes en Giovanni Cuylaerts

OKRA Sint-Antonius
Elke maandag

02/12

08/12	Filomena Molenberghs (79)

dansen

Dansen voor senioren op moderne muziek (zonder
partner) / Sportcomplex De Vossenberg
Van 9 tot 10.30 uur (beginners)
van 10.30 tot 12.00 uur (gevorderden)
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of Rosetta
Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

Petanque
minigolf

Het Convent / 13 uur
Info: Albert Corthout, tel. 014-21 99 79

dansen

Dansen voor senioren op moderne
muziek (zonder partner) /
Sportcomplex De Vossenberg /
Van 10 tot 12.30 uur (beginners)
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of Rosetta
Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

Elke donderdag BOWLING

Buulse Bowling in Olen / 13.30 uur /
Info: Albert Corthout (tel. 014-21 99 79)

JEUGD

09/12

Robert Monsecour (80)

10/12

Joanna Koks (90)

11/12

Willy Van Laer (65)

12/12

Emmanuel Ramysen (33), echtgenoot van Tessa Driesen

13/12

Maria Grielens (89)

15/12

Maria Van Looy (90), weduwe van Karel Bertels

20/12

Emmanuel Hooyberghs (71), echtgenoot van Margaretha Mens

22/12

Maria Liekens (85), weduwe van Jozef Mertens

24/12

Jozef Meeussen (76)

25/12

Irma Maes (93)

Huwelijksaankondigingen
Thomas Peeters (Herentals) en Kristel Briers (Herentals)

1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20,
happy
Elke vrijdagGrote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur
hour
namiddag
DE rustige Jeugdhuis 10R20, Grote Markt 41 / 20 uur
Vrijdag- en
zaterdagavond

Kathleen Van den broeck (Herentals) en Valerie Op De Beeck (Herentals)

GEZONDHEIDSWANDELINGen

Huwelijken

Elke ma. en wo.

Netepark / 10 uur

Davy Van Kerckhoven (Herentals) en Kirsten Peeters (Herentals)

Elke di. en wo.

Administratief centrum / 10 uur

Markus Beernaert (Herentals) en Djamila Belarif (Algerije)
Philippe Wuyts (Herentals) en Steffi Van Sande (Herentals)

Matthijs Bellemans (Herentals) en An Luyten (Herentals)
Pieter Van Roy (Westerlo) en Yentl Van Orshaegen (Herentals)

Op feestdagen zijn er geen wandelingen.
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
DRINGENDE HULP

Aids-telefoon Vlaanderen

Brandweer

100 of 112

Ziekenwagen

100

Politie

101

Antigifcentrum

070-245 245

Gasgeur

0800-65 065

WACHTDIENSTEN
Apothekers

0900-10 500
www.apotheek.be

Huisartsen
Huisartsenwachtpost Herentals - Nederrij 99

014-22 22 00

Morkhoven en Noorderwijk

014-54 83 83

Tandartsen

090-33 99 69

Stadsdiensten

014-28 50 50

Administratief centrum - Augustijnenlaan 30

fax 014-21 78 28

Belastingen - Belgiëlaan 31

02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

BLOSO-centrum - Vorselaarsebaan 60

014-85 95 10

Brandweer - Oud-Strijderslaan 1

014-25 82 10

Compostmeesters

014-28 50 50

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-28 51 30

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Anonieme Alcoholisten

078-15 15 15
Els 014-22 29 47
René 014-51 20 51
Karel 014-51 55 48
Lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon

078-15 22 52

Begeleid Wonen, Herentals
info over wonen voor mensen met een handicap

014-23 18 80

Boskat

014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink

014-24 66 90

CardStop

070-344 344

Centrum Algemeen Welzijnswerk,
CAW De Kempen, Hofkwartier 23

014-21 08 08

Child Focus

116000

Contact Center Personen met een handicap

0800-987 99

deN Babbelhoek
praatgroep Nederlands voor anderstaligen

0472-22 86 71
014-22 17 81

Den Brand
dagbesteding voor mensen met een handicap

014-84 12 00

De Dorpel, Sint-Waldetrudisstraat 37

014-21 40 73

De Fakkel
vereniging waar armen het woord nemen
Diabetes Infolijn

0487-99 06 23
014-21 40 73
0800-96 333

De Lijn

070-220 200

DocStop

bpost - Belgiëlaan 51

022-012 345

Drughulp - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Diftarinformatielijn

0800-97 687

Eandis

078-35 35 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n

014-21 21 86

Eigen Haard - Augustijnenlaan 28/6

014-85 98 00

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136

015-23 73 93

Eurofoon, Europese Unie

078-15 19 92

Kerkhof Herentals - Lichtaartseweg 111
van ma tot vr tussen 12 en 12.30 uur

IOK - Geel

014-58 09 91

014-23 38 93

JAC - Hofkwartier 23

014-23 34 01

Muziekacademie - Hikstraat 28

014-21 33 05

OCMW (sociale dienst) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

Netepark - Vorselaarsebaan

014-85 97 10

NMBS - Herentals

03-229 56 14

Politiezone Neteland - Molenvest 23
Recyclagepark - Hemeldonk 10

Jeugdfoon

00800-2123 2123

102

Kankertelefoon

078-15 01 51

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136

015-23 73 93

014-24 42 00

MS-Liga Antwerpen

03-887 48 18

014-85 92 40

PIDPA (klantenservice)

0800-90 300

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

Rusthuis - infofoon

078-15 25 25

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1

014-21 28 00

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23

014-21 08 08

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

Ziekenvervoer (niet dringend)

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Zit Stil (ADHD)
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Tele-onthaal

106

Vertrouwensartsencentra

02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon

0800-122 66
105
03-830 30 25

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

Maandelijkse spreekuren
in lokaal 022 in de kleine vleugel van het administratief centrum

Rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur

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

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

coördinatie, communicatie en informatie, burgerlijke stand en bevolking,

(uitkeringen aan mensen met een handicap)

administratieve vereenvoudiging, middenstand en lokale economie

tweede dinsdag van 10 tot 12 uur

maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur (in het administratief centrum)
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

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

schepen Ingrid Ryken

zelfstandigen)

cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme en jumelages

tweede woensdag van 9 tot 12 uur

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

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat

schepen Wies Verheyden

iedere maandag van 17.30 uur tot 19.30 uur

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

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

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

plattelandsontwikkeling

Fonds voor arbeidsongevallen
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

Elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur in De Warande,
Warandestraat 42, Turnhout.
[i] www.faofat.be of tel. 02-506 84 72

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

schepen Jan Bertels
financiën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica,
huisvesting, OCMW en kerkfabrieken
maandag van 18 uur tot 19.30 uur of na afspraak
[i] schepen.jan.bertels@herentals.be

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

Spreekuren OCMW Herentals
- Voorzitter Fons Michiels is bereikbaar na afspraak op nummer
0475-56 10 32 of voorzitter@ocmwherentals.be
- Sociale dienst OCMW: elke werkdag van 9 tot 11.45 uur en
maandagavond van 18 tot 19 uur.
- Zitdag in Dorpshuis Noorderwijk: elke dinsdag van 9.30 tot
10.30 uur
- Zitdag in Dorpshuis Morkhoven: elke dinsdag van 11 tot 12 uur
- Dienst rechtshulp OCMW: maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9 tot 11.45 uur en maandagavond van 18 tot 20 uur
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openingstijden stadsdiensten
Ma

di

wo

do

vr

za

zo

ADMINISTRATIEF CENTRUM

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
17.00-19.30

CC ’T SCHALIKEN

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00
17.00-19.30

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

10.00-12.00 11.00-20.00
10.00-12.00
10.00-12.00
14.00-20.00 14.00-20.00
14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-17.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

RECYCLAGEPARK

14.00-16.00

18.00-20.00

10.00-12.00

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

JEUGDDIENST

09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30
13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30 13.30-16.30
17.30-19.30

HUMMELTJESHOF

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

SPORTDIENST

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
17.30-19.30

STADSARCHIEF

08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00
13.30-16.00 13.30-16.00
18.00-19.30

TOERISME HERENTALS

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00
10.00-14.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00

STEDELIJKE WERKPLAATS

08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00 08.00-12.00
12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00

op zaterdag
4 en 18
februari
open van
9 tot 12 uur

HET NETEPARK
Openingsuren tijdens de krokusvakantie: Van maandag tot vrijdag van 7.30 uur tot 8.30 uur en van 12 uur tot 13 uur is enkel het wedstrijdbad open. Alle baden zijn open van
14 uur tot 21 uur. In het wedstrijdbad is speelmateriaal voorzien tot 16 uur (geen trimzwemmen). Op zaterdag en zondag zijn alle baden open van 9 uur tot 17 uur.

RECREATIEBAD

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

DOELGROEPENBAD

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

WEDSTRIJDBAD

07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 09.00-17.00 09.00-17.00
12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00
18.00-21.00 18.00-21.00 14.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00

Openingstijden schaatsbaan
SCHAATSBAAN BLOSO

20

februari 2012

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 14.00-16.00 10.00-12.00
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 16.30-18.30 13.30-15.00
18.30-21.00
17.30-20.30 19.00-20.30 15.30-17.00
17.30-19.00

