
Bestuursakkoord van sp.a en cd&v

sp.a en cd&v willen in Herentals samen een degelijk en doordacht be-
leid voeren, op basis van het beleid van de voorbije zes jaar. Een aan-
tal belangrijke aspecten willen de partijen behouden en bestendigen. 
Het gaat dan om het sociale beleid, de banen in sociale-economiepro-
jecten, de aandacht voor sociale huisvesting, waardevolle groen- en 
parkgebieden, een sterk aanbod aan betaalbare vrijetijds- en ontspan-
ningsmogelijkheden.

Het nieuwe bestuur zal ook een tandje bijsteken waar nodig. Zo komt 
er een inhaalbeweging voor de openbare werken. Het bestuur wil fors 
investeren in de vernieuwing van voetpaden, fietspaden en wegen. 
Verder komt er een duurzaam structureel onderhoud van het patri-
monium en een verhoogde aandacht voor de netheid van straten, 
pleinen en groenperkjes. Het stadsbestuur streeft naar een efficiënte, 
klantgerichte en verantwoordelijke dienstverlening. 

Tijdens de volgende zes jaar zal de stad onder meer verder investe-
ren in een nieuw woon- en zorgcentrum, een dienstencentrum voor 
senioren, ruimte voor jeugdlokalen, een bijkomende sporthal in  
Noorderwijk, strategische grondverwervingen, een opwaardering van 

 

het station en zijn omgeving, vernieuwde huisvesting voor de muziek- 
en tekenacademie en grond voor een brandweerkazerne. Met deze 
ingrepen wordt Herentals voorbereid op voor de toekomst.

Herentals moet een aangename woon-en-werkstad zijn voor nieuwe 
inwoners en bedrijven. De stad ontwikkelt een actief beleid om meer 
ondernemers aan te trekken, die op hun beurt voor werkgelegenheid 
zorgen. Ook wil de stad meer betaalbare bouwgronden en woningen 
ter beschikking stellen en actiever inzetten op stadsvernieuwing. Dit 
moet ook jonge gezinnen naar de stad trekken. Door meer inwoners 
aan te trekken, vergroot bovendien de fiscale basis van de stad, waar-
door de dienstverlening betaalbaar blijft. 

Het zijn moeilijke financiële en economische tijden. Ook Herentals 
moet de tering naar de nering zetten. Budgettaire voorzichtigheid 
is noodzakelijk. Het nieuwe bestuur zal daarom de uitgaven streng 
bewaken, de inkomsten billijk ontvangen, de subsidies van hogere 
overheden maximaal aanwenden en een aantal kostenbesparende 
maatregelen doorvoeren. De financiën van de stad moeten ernstig en 
verantwoord beheerd blijven.

deze maand 

Wetenswaard 2-4

Sport & Jeugd 5

Programma cc 't Schaliken  6-8

Bestuursakkoord                  9-14

Gemeenteraad                     15-16

Aankondigingen                   17-18   

Podium                                19                       

UiT in Herentals                   20

Burgerzaken                         21

Nuttige telefoonnummers     22

Spreekuren                          23

Openingstijden stadsdiensten 24

Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, 2200 Herentals Maandelijks informatieblad van het stadsbestuur van Herentals (verschijnt niet in juli en augustus)

maart 2013

Beste inwoners van Herentals, noorderwijk en morkhoven,

Op 14 oktober verkoos u mij opnieuw tot burgemeester voor de komende  
zes jaar. Een voorrecht dat u mij gaf, en waar ik u dankbaar voor ben.  
Ik zal in de komende jaren mijn uiterste best doen voor onze stad en 
haar inwoners. 

Op 1 januari is er heel wat veranderd in ons stadsbestuur. Oude, vertrouwde gezichten verdwe-
nen, en nieuwe mannen en vrouwen staan klaar om onze stad in de komende zes jaren te bestu-
ren en uw stem te laten horen. In de gemeenteraad met 29 raadsleden zijn er niet minder dan  
20 nieuwkomers. In deze Stadskrant stellen we u graag dit nieuwe stadsbestuur voor.

In deze Stadskrant vindt u ook het volledige bestuursakkoord dat sp.a en cd&v met elkaar afsloten 
voor de komende zes jaren. Hierin staat wat wij samen willen realiseren, hoe wij de toekomst 
van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven zien. Dat is geen geheim document, maar eentje dat 
iedereen kan raadplegen en waar u ons aan mag houden. Dankzij het bestuursakkoord weet elke 
inwoner van onze stad welke veranderingen wij belangrijk vinden. Openheid van het bestuur en 
betrokkenheid van de inwoners van onze stad is zo’n prioriteit voor deze meerderheid.

Dit programma uitvoeren zal tijd vragen, en niet alles zal van een leien dakje lopen. Financiële be-
perkingen zullen sommige ambities wellicht afremmen. Maar we hebben ook zes jaar tijd om onze 
afspraken uit te voeren. Dit bestuur heeft dus werk voor de boeg. Wij hebben niet de waarheid in 
pacht. Uw reacties, opmerkingen en suggesties op dit bestuursakkoord zijn dan ook altijd welkom 
op bestuursakkoord@herentals.be of per brief aan Bestuursakkoord, administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.

Uw burgemeester, 
Jan Peeters

voorwoord...

STADSkrant
Herentals 2013-2018
Samen verder werken aan een aangename stad

pagina 

9-14Bestuursakkoord



maart 20132

ColoFon
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
info@herentals.be

maandelijks informatieblad 
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 april 
moeten uiterlijk op maandag 4 maart 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.

STADS
krant

WETENSWAArD

nieuwe prijs identiteitsdocumenten

De federale overheid verhoogt de prijs voor identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten. Con-
creet wordt elke identiteitskaart, vreemdelingenkaart of kids-ID 3 euro duurder. Deze prijsver-
hoging gaat in op 1 april 2013. Hier vindt u een overzicht van de prijzen voor deze documenten 
vanaf 1 april 2013.

 Normale procedure  Spoedprocedure Extreme spoedprocedure
 (aflevering binnen  (aflevering binnen (aflevering binnen
 3 weken)  4 dagen)  2 dagen)

   Belgische identiteitskaart 15 euro 116 euro 180 euro

   Vreemdelingenkaart 15 euro 116 euro 180 euro

   Kids-ID 6 euro 109 euro 173 euro

Meer informatie: dienst burgerzaken, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, burgerzaken@herentals.be

Slechts beperkte milieueffecten rUP engelse Wijk 

Wanneer de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan (rUP) opmaakt, onderzoekt ze welke positieve 
of negatieve effecten dit plan heeft op mens en milieu. Dat wordt gedaan met een zogenaamde 
screening. Als uit dit onderzoek blijkt dat de effecten op mens en milieu groot zijn, dan moet de 
stad een milieueffectenrapport (MEr) opmaken. Dit MEr is een zeer uitgebreid onderzoek naar de 
invloed van het rUP op mens en milieu.

Ook voor het rUP Engelse Wijk, waarmee de stad militair gebied wil omzetten naar een woon-
gebied waarin ook een school opgenomen is, werd dit onderzoek gevoerd. Op 15 januari 2013 
meldde de Vlaamse overheid dat ze de motivatie in het onderzoek volgt. Het rUP Engelse Wijk 
heeft dus volgens de Vlaamse overheid geen aanzienlijke negatieve effecten op mens en milieu. De 
stad hoeft dus ook geen duur en uitgebreid MEr op te stellen. 

U kunt het besluit van de Vlaamse overheid raadplegen op www.herentals.be/rup-engelse-wijk en 
bij de dienst ruimtelijke ordening.

Meer informatie: dienst ruimtelijke ordening, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, ruimtelijke.ordening@herentals.be

Week van de diëtist in het az Herentals 

Van 18 tot 23 maart vindt de Week van de Diëtist  
plaats, met als thema ‘vlees, vis, eieren en vervang-
producten’. Ook dit jaar nemen de diëtisten van het AZ 
Herentals deel. Op dinsdag 19, woensdag 20 en don-
derdag 21 maart kunt u in de voormiddag terecht in het 
ziekenhuis voor meer informatie over dit thema. Ook 
krijgt u de kans om te proeven van verschillende ge-
rechten. 

Verder kunt u langskomen voor een gratis en vrijblij-
vend kennismakingsgesprek (van 15 minuten), waarin 
een diëtist zijn werkwijze toelicht. Elke bezoeker krijgt 
een kleine attentie. Voor deze gesprekken moet u  
tijdig reserveren, want de plaatsen zijn beperkt. U 
kunt een afspraak maken op dinsdag, woensdag  
en donderdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur via  
tel. 014-24 60 94. 
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maximum aantal leerlingen basisscholen

Alle basisscholen moeten sinds vorig jaar hun maximum aantal leerlingen voor het volgende 
schooljaar bekend maken. De inschrijvingen voor het schooljaar 2013-2014 starten op 1 maart 
2013. ’t Klavertje in Noorderwijk en De Wegwijzer in Morkhoven kleven geen cijfer op hun 
maximumcapaciteit en schrijven alle kinderen in die zich aanbieden.

Strontvervelend

Hondendrollen zijn een van de groot-
ste frustraties in de binnenstad. De 
stad ontvangt dan ook regelmatig 
klachten hierover. Ondanks opruim-
acties, informatiecampagnes, contro-
les en uitgeschreven GAS-boetes blijft 
het probleem bestaan. Zo vonden de 
gemeenschapswachten onlangs, in de 
buurt van de rode-Kruisstraat en de 
Vest, op een afstand van vijftig meter 
meer dan dertig hondendrollen. 

Het probleem van de hondendrol-
len kan de stad enkel aanpakken met 
de medewerking van de hondenei-
genaars. De stad wil daarom alvast  
de hondeneigenaars die achter hun 
hond opruimen, danken voor hun 
inzet en hun verantwoordelijkheids-
zin. Hondenbazen die deze goede 
gewoonte nog niet ontwikkeld heb-
ben, vragen we met aandrang om hun 
hondendrollen op te ruimen. Neem 
dus een zakje mee als u uw hond 
uitlaat en laat alles netjes achter. Zo 
helpt iedereen mee aan een mooier 
en gezelliger Herentals. Wie graag 
zijn sympathie uit voor een proper  
Herentals, kan een affiche aanvragen 
bij de dienst preventie of downloaden 
op www.herentals.be/hondenpoep. 

Meer informatie: 
dienst preventie, 
administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, 
preventie@herentals.be

Week van de Vrijwilliger

Van 2 tot 11 maart

met dank aan alle vrijwilligers!

We zijn met 27.432! 

In 2012 groeide de bevolking in Herentals aan met 58 inwoners. Hiermee komt het totale aan-
tal inwoners in onze stad op 27.432. Daarvan wonen er 20.258 in Herentals, 5.134 in Noor-
derwijk en 2.040 in Morkhoven. Noorderwijk zag in de loop van vorig jaar zijn inwonersaantal 
wel afnemen met 41 inwoners. Het stadsbestuur wenst alle nieuwe inwoners een aangenaam 
verblijf in onze stad.

Meer informatie: dienst burgerzaken, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, burgerzaken@herentals.be

Wild van water 

Om het drinken van kraantjeswater te promoten organiseerden de stad en buurtcontactpunt 
De Klink een wedstrijd voor het Herentalse kleuter- en basisonderwijs. In totaal namen elf klas-
sen met 198 leerlingen deel aan de wedstrijd. De leerlingen maakten een knutselwerk of een 
creatieve klasfoto rond het thema water. Drie gelukkige klassen wonnen een daguitstap naar 
Hidrodoe. U kunt de werkstukjes nog tot eind maart komen bekijken in het Netepark.

Meer informatie: dienst preventie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, preventie@herentals.be

Houden van Griffelrock 

Senioren die op donderdag 18 april naar het muziekfestival Houden van Griffelrock willen gaan, 
kunnen kaarten bestellen bij de dienst sociale zaken of bij de gepensioneerdenbond. Het stads-
bestuur zorgt voor drie bussen, die de festivalgangers naar het Sportpaleis en terug brengen. Een 
ticket kost 9 euro. Wie wil meerijden, betaalt hiervoor een waarborg van 5 euro. De aanwezigen 
krijgen de waarborg terugbetaald bij het vertrek.

Houden van Griffelrock is een organisatie van vzw Nekka en het provinciebestuur van  
Antwerpen. Tijdens deze muzikale namiddag staat het Nederlandse lied centraal. Het hoog-
tepunt is zonder twijfel het optreden van Willem Vermandere. Maar ook Maggie McNeal, Luc  
Steeno, Bobby Prins, Sabien Tiels en Udo zijn van de partij. Luc Appermont is presentator.

Meer informatie: dienst sociale zaken, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50, sociale.dienst@herentals.be

 de leertuin (W)onderwijs de Wijngaard Freinetschool de Vesten 
    Ibis augustijnenlaan koulaak
Geboren in 2011 35 72 50 15 35 15
Geboren in 2010 52 72 50 15 35 15
Geboren in 2009 50 72 59 (volzet) 15 35 15
Geboren in 2008 50 72 55 (volzet) 15 35 15
Eerste leerjaar 50 80 50 15 50 
Tweede leerjaar 50 72 50 17 45 
Derde leerjaar 50 96 50 15 45 
Vierde leerjaar 52 72 50 15 45 
Vijfde leerjaar 50 72 25 (volzet) 15 26 
Zesde leerjaar 25 72 50 15 45 

Kleuters
Lagere school
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Sportmonitor, de vakantiejob voor sportieve jongeren

De sportdienst is op zoek 
naar sportieve en enthousi-
aste monitoren die zwem-
lessen en sportkampen van 
de stad willen begeleiden. 
De activiteiten vinden plaats 
in het schooljaar (’s avonds 
en weekends) en in school-
vakanties. Hebt u een oplei-
ding lichamelijke opvoeding, 
lager onderwijs, kleuteron-
derwijs of kinesitherapie ge-
volgd? Of kreeg u een sport-
technische vorming bij de Vlaamse Trainersschool, met een diploma van bewegingsanimator? Dan 
kunt u zich kandidaat stellen voor deze leuke baan. Meer informatie over de aanwervingsvoor-
waarden krijgt u bij de sportdienst. Solliciteren kan via een brief of via mail.

Meer informatie: 
sportdienst, Augustijnenlaan 30, tel.014-28 50 50, sportdienst@herentals.be

Leven in armoede, hoe moet dat? 

In Vlaanderen leven nog heel wat mensen onder de armoedegrens. Om een idee te krijgen van het 
leven in armoede kunt u in de sociale campus Spiegelfabriek (Lierseweg 132/A) een inleefhuis be-
zoeken. In het inleefhuis ervaart u het aanvoelt om rond te moeten komen met een laag inkomen. 
U krijgt een rondleiding van een ervaringsdeskundige en een professionele medewerker. 

Tijdens de rondleiding ontvangt u een inkomen. Terwijl u door vier kamers gaat, moet u een aantal 
noodzakelijke uitgaven doen. Op het einde van uw bezoek weet u of al dan niet schulden hebt 
gemaakt. Het inleefhuis is open op vrijdag 8 maart om 14 uur en op dinsdag 12 maart om 19 uur. 
Organisaties of groepen kunnen ook nog op andere dagen afspreken. Het inleefhuis is een project 
vanuit oCMW Herentals en vzw De Fakkel.

Meer informatie: 
Lieze Valenberghs, 014-24 66 95, liezevalenberghs@ocmwherentals.be

Buitenspeeldag -  Speel jij mee?  

Op woensdag 27 maart vindt voor de zesde
maal de Buitenspeeldag plaats. We mogen 
gerust stellen dat deze dag elk jaar weer een 
groot succes is. Meer dan zeshonderd kinderen 
komen dan buiten spelen aan de sporthal in Noorderwijk, 
op het Dorpsplein in Morkhoven en in het Stadspark van Herentals. 
De kinderen kunnen zich uitleven op springkastelen en deelnemen aan leuke activiteiten van 
de sport- en de jeugddienst. Het volledige programma staat op www.jeugddienstherentals.be.

De Buitenspeeldag begint om 13 uur en eindigt rond 16 uur. Deelnemen is gratis en inschrijven 
is niet nodig. Kinderen kunnen vrij binnen- en buitenlopen, dus vragen we de ouders om zelf een 
oogje in het zeil te houden. De Buitenspeeldag is immers geen opvanginitiatief. De animatoren 
bieden enkel speelgelegenheid aan. 

WETENSWAArD

Iemand bezwaar 
tegen addernesten?
In december 2012 verleende het sche-
pencollege een verkavelingsvergun-
ning aan Wuytsbergen. In de verka-
veling komt een straat die loopt van 
Wuytsbergen naar Turfkuilen. De ge-
meenteraad wil deze straat Addernes-
ten noemen, naar de oude benaming 
van deze plek. Vooraleer deze straat 
zijn nieuwe naam krijgt, organiseert de 
stad een openbaar onderzoek. U kunt 
uw opmerkingen en bezwaren van 1 
tot en met 31 maart opsturen naar het 
schepencollege, administratief cen-
trum, Augustijnenlaan 30, 2200 He-
rentals. De stukken van het openbaar 
onderzoek kunt u inkijken bij de dienst 
burgerzaken.

Meer informatie: 
dienst burgerzaken,
administratief centrum, 
Augustijnenlaan 30, 
tel. 014-28 50 50

Oproep van  
het jumelagecomité 

Herentals is gejumeleerd met Alpen 
in Duitsland, IJsselstein in Nederland 
en Cosne-sur-loire in Frankrijk. om de 
band met de zustersteden vorm te ge-
ven, organiseert het Herentalse jume-
lagecomité jaarlijks een aantal uitwis-
selingsactiviteiten en bezoeken, zowel 
in Herentals als in de zustersteden. Om 
zijn werking te versterken zoekt het 
comité gemotiveerde vrijwilligers die 
mee willen werken aan deze boeiende 
activiteiten, zowel aan de voorberei-
ding ervan als op de activiteiten zelf. 
Het jumelagecomité komt ongeveer 
vijf keer per jaar samen. 

Meer informatie: 
dienst toerisme, 
Grote Markt 35, 014-21 90 88, 
toerisme@herentals.be
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SPOrT

Grabbelpas 
paasvakantie
In de paasvakantie 
zorgt de Grabbelpas 
voor plezier met plant 
en dier. Alle activiteiten staan in het 
teken van fauna en flora! De verschil-
lende knutsel-, dans- en doeactiviteiten 
en uitstappen vinden plaats van dins-
dag 2 tot vrijdag 5 april en van maan-
dag 8 tot vrijdag 12 april. Het volledige 
programma verschijnt binnenkort op 
www.jeugddienstherentals.be. Vergeet 
niet dat uw kind voor de paasvakantie 
een Grabbelpas voor 2013 nodig heeft. 
Deze kost vier euro en kunt u bestel-
len via de website van de jeugddienst. 
U kunt ook langskomen bij de jeugd-
dienst.

ProSWaP  
paasvakantie
Tijdens de paasvakantie zijn er twee 
ProSWAP-activiteiten. Op donderdag 
4 april worden we de lucht in gekata-
pulteerd door de Screaming Eagle en 
de Boomerang én brengen we een 
bezoekje aan Watusi en Zwartblesje. 
Inderdaad, we trekken naar Bellewae-
rde. Op maandag 8 april trekken we 
richting Lille om een workshop pot-
tenbakken te volgen bij een echte am-
bachtsman. Zeer de moeite waard!

De inschrijvingen voor de Grab-
belpas en de ProSWAP starten 
op maandag 18 maart om 17 uur, 
zowel online als aan de balie van 
de jeugddienst. Vanaf dinsdag 19 
maart kunt u telefonisch inschrij-
ven. Het volledige programma en 
verdere informatie kunt u terugvin-
den op www.jeugddienstherentals.be.

turbozwemmen
Tijdens de paasvakantie kunnen kleuters vanaf drie jaar en kinderen vanaf vijf jaar in het Nete-
park zwemlessen volgen. Kinderen die al een diploma van 25 meter schoolslag behaalden, kun-
nen andere zwemstijlen aanleren of zich vervolmaken. Ook overlevingszwemmen staat op het 
programma. Inschrijven kan vanaf maandag 4 maart via www.uitinherentals.be/turbozwemmen.

Sport na het werk – Functional training  
Op dinsdag 19 maart start het 
stadsbestuur met een nieuwe 
reeks Sport Na het Werk. 
Gedurende tien weken kunt 
u deelnemen aan functional 
training, een vrij nieuwe oe-
fenvorm met krachtopbou-
wende oefeningen, goed voor 
lichaam en geest. Meer en 
meer atleten doen aan func-
tional training, maar ook mensen met overgewicht of gewrichtsklachten kunnen deze sport 
beoefenen. De lessen vinden plaats in de sporthal van De Vossenberg. U kunt de lessen volgen 
op dinsdag van 17 tot 18 uur of op woensdag van 9 tot 10 uur. Deelnemen kost 60 euro. Schrijf 
u snel in op www.uitinherentals.be/sport-na-het-werk. 

Meer informatie: www.functionaltraining.be

Sportkampen paasvakantie  
Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen en jongeren vanaf zes jaar deelnemen aan sportkam-
pen. Twee weken lang kunnen zij zich uitleven onder begeleiding van enthousiaste monitoren. 
Van 8 tot en met 12 april zijn er ook kleutersportdagen: op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag voor kleuters geboren in 2007 en op woensdag voor kleuters geboren in 2008. Inschrij-
ven kan vanaf maandag 4 maart op www.uitinherentals.be/sportkampen. 

kampioenenhuldiging 2012  
Op vrijdag 8 maart om 20 uur zetten de sportraad en het stadsbestuur de Herentalse sport-
kampioenen van 2012 in de bloemetjes. Iedereen is welkom in de schouwburg van cultuurcen-
trum ’t Schaliken om de huldiging bij te wonen. 

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

Start to run  
AC Herentals organiseert een jogcursus voor iedereen die op een verantwoorde en ontspan-
nende manier wil bewegen en sporten. De jogcursus start op donderdag 7 maart om 19.30 
uur met een info- en inschrijvingsmoment. De cursus duurt twaalf weken vindt plaats in het 
BLOSO-centrum, telkens op maandag en donderdag om 19.30 uur. Deelnemen kost 25 euro. 
De meeste mutualiteiten betalen een deel van dit bedrag terug.

Meer informatie: Jos Van de Water, tel. 014-23 49 99 en Michel Nicasi, 
tel. 014-50 12 27, www.acherentals.be

JEUGD

Meer informatie
Jeugddienst, Stadspark z/n, 
tel. 014-21 21 86, 
jeugddienst@herentals.be, 
www.jeugddienstherentals.be, 
www.facebook.com/jeugddienst.herentals
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Oproep beheerorgaan cultuurcentrum en bibliotheek
Het beheerorgaan van cc ’t Schaliken en de bibliotheek is een commissie die de stad bijstaat 
bij het beheer van deze instellingen. Dit beheerorgaan wordt nu vernieuwd voor een periode 
van zes jaar. In het beheerorgaan zetelen afgevaardigden van de politieke partijen en vertegen-
woordigers van de gebruikers van het cultuurcentrum en de bibliotheek. Hebt u een gezonde 
interesse in cultuur en bibliotheek en voelt u zich geroepen om deel uit te maken van het be-
heerorgaan? Stuur dan voor 1 april 2013 per mail of per post, uw kandidatuur naar het college 
van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, 
info@herentals.be. In uw kandidatuur vermeldt u uw contactgegevens (naam, adres, leeftijd), 
u zet uw motivatie uiteen, en u voegt u uw cv toe.

Yossif Ivanov en Luc devos 
romantiek met viool en piano
Vrijdag 1 maart om 20 uur in de Sint-Catharinakerk, 
Begijnhof 

In de Sint-Catharinakerk staan twee Belgische topmuzikan-
ten op het podium. Yossif Ivanov en Luc Devos spelen een puur romantisch programma met mu-
ziek van Ludwig van Beethoven, Sergei Prokofiev, Maurice ravel en Camille Saint-Saëns. Violist 
Yossif Ivanov behaalde de tweede prijs op de Koningin Elisabethwedstrijd en geeft les aan het 
Brusselse conservatorium. Pianist Luc Devos concerteert als solist met gerenommeerde Belgische 
en buitenlandse orkesten en is pianist van het Grumiaux-klaviertrio. 

Toegang: 20 euro / 17 euro (Vriendenprijs)

Studio Orka 
Mister More – Lady Less (7+) 
Zaterdag 2 en zondag 3 maart om 14 uur
Op het parkeerterrein van Carrefour Market
Noorderwijksebaan 1

Mister More – Lady Less is een hilarisch detectivever-
haal dat zich afspeelt in een wereld vol shoppers en 
druk-druk-drukbezette mensen. Studio Orka palmt hiervoor een parkeerterrein in. Een spaarpun-
tendief maakt de supermarkt onveilig. De veiligheidsdienst heeft zijn handen vol. Mister More en 
zijn kompaan doen er alles aan om de dief te pakken. De stress slaat toe. 

Toegang: 8 euro / 5 euro (Vriendenprijs)

mira en Jenne decleir 
Claus in concert
Zaterdag 9 maart om 20 uur in de schouwburg

In 1979 zette Hugo Claus een verrassende stap. 
Samen met componist Steef Verwee creëerde hij 
een muziektheaterproject. Claus leverde de tekst,  
Verwee schreef de muziek. Vandaag zetten Mira en 
acteur-muzikant Jenne Decleir hun tanden in dat ui-
terst boeiende materiaal, dat sinds 1980 nooit meer 
werd uitgevoerd. De liedteksten die Claus hiervoor 
leverde, werden nooit gepubliceerd.

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenprijs)

PrOGrAMMA CC 'T SCHALIKEN

kamerfilharmonie 
Vlaanderen o.l.v. 
Herman engels
France musique
Woensdag 13 maart om 20 uur 
in de schouwburg

France musique wandelt door de Fran-
se romantiek en het impressionisme. 
Tijdens dit concert treden twee solisten 
op. Bert van Thienen speelt Carnaval 
de Venice van Jean-Baptise Arban op 
trompet. Eva Verheyen speelt harp tij-
dens het zelden uitgevoerde Morceau 
de concert van Camille Saint-Saëns. Het 
Chanson du toréador en de Danse bo-
hème uit de Carmen-suite van Georges 
Bizet sluiten het concert af.

Toegang: 17 euro / 14 euro (Vrienden-
prijs)

muzikaal-literair festival  
Spraakwater
Pieter Embrechts
Zaterdag 16 maart om 20 uur 
in de schouwburg

UITVErKOCHT
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faBULeUS 
Ik ben geen racist
Donderdag 21 maart om 20 uur in de schouwburg

Een gewone jongen raakt toevallig verzeild in een poli-
tieke partij die fel anti-islamitisch is. Ongewild wordt hij 
de gevaarlijkste en meest gezochte jongeman van het 
land. Vanuit een onderduikadres doet hij zijn verhaal. 
Het stuk is een bewerking van de jeugdroman van auteur Per Nilsson. De jonge acteur Braam Verreth, 
tot enkele jaren geleden Franky uit Thuis, geeft op indrukwekkende manier gestalte aan het hoofd-
personage. 

Toegang: 10 euro / 7 euro (Vriendenprijs)

Het zesde metaal en the antler king   
Double Bill
Zaterdag 23 maart om 20 uur in de schouwburg

In 2010 wordt The Antler King geboren, een gesofisticeerde 
band met een unieke sound. oprichters Maarten Flamand 
en Esther Lybeert hebben jarenlang hun sporen verdiend in 
andere bands, zoals Cloon, Flat Earth Society en Stash.

Het eerste album Akattemets van Wannes Cappelles groep 
Het Zesde Metaal werd door Focus Knack tot ‘meest onder-
schatte plaat van 2008’ gebombardeerd. Bijna vier jaar later 
heeft Het Zesde Metaal een vervolg aan dat sterke debuut 
gebreid. 

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vriendenprijs)

Boke Hertals  
The Fortunate Few
Donderdag 28 maart om 12.15 uur in de foyer

The Fortunate Few brengen intimistische, mysterieuze 
storypop. Elk nummer dompelt u onder in een totaal 
nieuwe sfeer. Muziek met een bijzondere sound: balancerend tussen stilte en geluid, maar toch 

voldoende pittig. radio 1 nam de debuut-single 
Marillon een tijdlang op in zijn playlist. Het num-
mer doet wat denken aan Manu Chao en swingt 
u zo de lente binnen.

Op zoek naar een leuke opvulling van uw mid-
dagpauze? Tijdens Boke Hertals kunt u genie-
ten van middagconcerten in de foyer van cc 't  
Schaliken. De toegang is gratis en de boterham-
men ook. Maar: op is op. Om 12 uur gaan de deu-
ren open. De concerten duren van 12.15 uur tot 
13.15 uur. 

Toegang: gratis

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

ramsey nasr
en mauro Pawlowski 
Geletterde Mensen: 
De vreemde smetten
Vrijdag 29 maart om 20 uur 
in de schouwburg

ramsey Nasr en Mauro Pawlowski 
brengen vaderlandse gedichten, poly-
fone gezangen, liederen van Schubert, 
slechte grappen, irritante onzin en veel 
te lange gitaarsolo’s. ramsey Nasr was 
tot januari 2013 Nederlands Dichter 
des Vaderlands. Mauro Pawlowski is lid 
van de Belgische rockgroep dEUS.

Toegang: 15 euro / 12 euro (Vrienden-
prijs)

Boke Hertals
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Fred michiels 
Het toeval als figuratief element #7 
Van zaterdag 9 februari tot en met zondag 3 maart
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Lakenhal

Met Het toeval als figuratief element #7 toont Fred Michiels dat hij een stilistische kameleon is. Zijn 
oeuvre is even complex, gelaagd en veelzijdig als de huidige maatschappij. Fred Michiels kiest in 
zijn werk voor verschillende referentiekaders en plaatst die boven op elkaar. Zelfs letterlijk, door 
alternatieve dragers voor zijn werk te combineren met het klassieke doek. 

De toegang is gratis.

Hedendaagse keramiek  
Goed gebakken 
Van zaterdag 16 februari tot en met zondag 10 maart 
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

Met Goed gebakken geeft het cultuurcentrum een overzicht van internationale, hedendaagse top-
keramisten die elk een heel persoonlijke vormentaal hebben ontwikkeld. Curator Guy Van Leem-
put brengt heel verschillende objecten samen van heel wat keramisten. Wat de objecten verenigt, 
is dat ze ‘goed gebakken’ zijn.

De toegang is gratis.

daisy Boman   
Thoughts and Emotions
Van zaterdag 16 maart tot en met zondag 7 april 2013 
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17 uur
Lakenhal

Na omzwervingen en tentoonstellingen langs Johannesburg, Londen, Birmingham en Straatsburg 
landt Daisy Boman met haar opmerkelijke figuurtjes in de Lakenhal. Al in 1987 creëerde Daisy 
Boman haar Bo-mannetje: een menselijke figuur met een kubusvormig hoofd. Het figuurtje sym-
boliseert de mens in zijn primitiefste vorm: een ruw, rudimentair gestructureerd en gezichtloos 
wezentje. Haar Bo-mannetjes toont zij in alle facetten van het menselijke bestaan. 

De toegang is gratis.

10dence art Collective   
Worlds of Abstraction
Van zaterdag 23 maart tot en met zondag 14 april 
Open op woensdag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur
Kasteel Le Paige

Het tentoonstellingsproject Worlds of Abstraction toont de individualistische abstracte werelden 
van Kees Okx, Hélène van Dongen, Nikolaj Dielemans, Gregor Kartaï en ron Weijers. Het gebruik 
van een unieke beeldtaal ligt aan de basis van deze samenwerking. Worlds of Abstraction werd 
gepresenteerd in het WTC Schiphol in Amsterdam. Cc ’t Schaliken nodigt nu de vijf Nederlanders 
uit voor een gelijkwaardige expositie in Herentals.

De toegang is gratis.

amour
Dinsdag 26 maart om 20 uur 
in de schouwburg

Amour is een 
ontroerende 
film over de 
liefde van twee 
gepensioneer-
de muzieklera-
ren. Georges 
en Anne leiden 
een rustig be-
staan, samen 
met hun passie 
voor muziek. Op een dag krijgt Anne een 
herseninfarct en raakt ze aan één kant 
van haar lichaam verlamd. Georges ver-
zorgt Anne met al zijn kracht en liefde, 
maar kan niet voorkomen dat ze verder 
van hem wegglijdt.

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vrienden-
prijs)

anna karenina   
Woensdag 27 maart om 14.30 uur 
in de schouwburg

Anna Karenina, 
gebaseerd op  
het gelijkna-
mige boek van  
Leo Tolstoj, 
brengt een tijd-
loos verhaal 
over een bui-
tenechtelijke 
liefdesrelatie 
in het tsaris-
tische rusland van 1874. De prachtige 
en levenslustige Anna (Keira Knightley) 
voelt zich gevangen in haar liefdeloze 
huwelijk met de hooggeplaatste amb-
tenaar Alexei Karenina (Jude Law). Wan-
neer ze graaf Vronsky (Aaron Taylor-
Johnson) leert kennen, ontstaat er een 
gepassioneerde affaire met tragische 
gevolgen. 

Toegang: 5 euro / 3,50 euro (Vrienden-
prijs)

FIlM
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■ Sociale zaken en zorg

Het nieuwe bestuur wil het bestaande sociale beleid van stad en 
OCMW behouden en versterken. Indien het budgettair haalbaar is, 
kan de klusjesdienst voor senioren nog uitgebreid worden. 

De scholensubsidies voor buitenschoolse kinderopvang moeten meer 
gericht worden op de voor- en nabewaking op woensdagnamiddag en 
snipperdagen. De stad wil ook onthaalhouders meer ondersteunen 
en de voor- en nabewaking uitbreiden bij activiteiten van de sport- of 
jeugddienst. Ook de Diftartarieven zullen kindvriendelijker gemaakt 
worden. 

Het nieuwe woon- en zorgcentrum en dienstencentrum moeten nog 
deze bestuursperiode gebouwd worden. Verder zal het dienstencen-
trum meer activiteiten voor senioren organiseren in de Dorpshuizen 
van Noorderwijk en Morkhoven en meer aandacht besteden aan 
jongsenioren.

Om de bouw van het nieuwe woon-en zorgcentrum en het diensten-
centrum te financieren, ontvangt het OCMW vanaf 2014 een grotere 
toelage. Vanaf 2016 groeit de toelage elk jaar met 2 procent. Andere 
initiatieven van het OCMW moet het OCMW binnen dit bedrag kun-
nen uitvoeren. De stad en het OCMW willen in deze legislatuur hun 
samenwerking nog versterken en nadrukkelijk op zoek gaan naar ef-
ficiëntiewinsten door gezamenlijk op te treden.

Het bouwprogramma van het ziekenhuis wordt voortgezet. We blijven 
streven naar een modern, lokaal ziekenhuis met een aantal medische 
speerpunten. De parkeerproblemen rond het ziekenhuis proberen 
we onder meer op te lossen door na te gaan of er geen verdere sa-
menwerkingsmogelijkheden zijn met de eigenaar van het terrein aan 
Nieuwland. 

■ Financiën en fiscaliteit

Het stadsbestuur gaat bij het begin van de legislatuur alle retributies 
bekijken en eventueel bijsturen. Daarbij houdt het bestuur, naast een 
inhoudelijke toets, rekening met de inflatie, de verhouding tussen de 
retributie en de werkelijke kosten van de dienstverlening, en de hoog-
te van de retributie in vergelijkbare gemeenten. 

Het bestuur wil verder een striktere interne controle op de inning van 
de ontvangsten uitwerken, onder meer via een betere recuperatie van 
de kosten bij het gebruik van openbare pleinen, bijvoorbeeld de fac-
turering van de uitgaven voor nutsvoorzieningen, afval en reiniging.

Het bestuur wil verder de belasting op drijfkracht, de milieubelasting 
op bedrijven en de gemeentelijke saneringsbijdrage op water evalue-
ren en zoeken naar een systeem dat de belastingen billijker verdeeld 
tussen de bedrijven. De mogelijke nieuwe regeling moet wel een ge-
lijkblijvende opbrengst voor de stad opleveren en mag niet ten koste 
gaan van de lokale handelaars. 

Door een recent besluit van de Vlaamse overheid moet de stad de 
prijzen van Diftar aanpassen. Bij deze aanpassing kijkt de stad naar de 
globale dekkingsgraad van de afvalheffing, het sociale toelagenstelsel 
en de hoogte van de vaste kost.

De personen- en grondbelasting in Herentals ligt, in vergelijking met 
vergelijkbare kleine centrumsteden, onder het Vlaamse gemiddelde. 
Dat wil de stad zo houden. Financiële middelen zal de stad ook zoeken 
door een maximale aanwending van subsidies van hogere overheden.

■ middenstand en 
    lokale economie

De stad stelt een onderne-
merscoach aan die de wer-
king van de middenstands-
raad en de KIH versterkt. 
Deze coach is het aanspreek-
punt voor elke ondernemer. 
Hij gaat proactief op zoek 
naar ondernemers die in He-
rentals willen investeren en 
begeleidt hen daarbij. Verder 
is het belangrijk om de horeca 
een stem te geven in de mid-
denstandsraad.

Herentals 2013-2018
Samen verder werken aan een aangename stad
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De stad blijft via de dienst toerisme Helemaal Herentals Kadocheques 
verkopen. Tussen de diensten cultuur, toerisme en middenstand van 
de stad zal er nauwer worden samengewerkt. De stad organiseert een 
ontvangst voor nieuwe handelaars en er komt een project om leeg-
staande etalages te verfraaien.

De stad wil via een bouwverordening het aantal interimkantoren 
in winkelstraten beperken. In overleg met de middenstand wordt 
onderzocht of vensteruren voor leveranciers mogelijk zijn. De stad 
ontwikkelt ook nieuwe bedrijventerreinen op de Geelseweg en op 
Dikberd-Vennen (tot aan de Honingstraat). De herstructurering voor 
Hannekenshoek gaat verder. De stad zal bij nv De Scheepvaart aan-
dringen op de ontwikkeling van Heirenbroek. Voor de voormalige 
kazerne Wolfstee start de stad een planningsproces op om nieuwe 
bedrijven toe te kunnen laten. De stad verkoopt de percelen op het 
Laar wanneer het terrein Addernesten klaar is.

■ markten en kermissen

De stad onderzoekt in overleg met de handelaars of het mogelijk is 
de vrijdagmarkt naar het stadscentrum te verplaatsen. Verder zal on-
derzocht worden of het niet beter is het aantal kermissen in de stad 
te beperken. Misschien beter één grote, dan vele kleine kermissen?

■ Landbouw

De visie van de stad op het Gewestelijk ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(GrUP) Netevallei blijft ongewijzigd (vergroening Peertsbos, Vuilvoort 
en rozenstraat). De stad zal deze bestuursperiode ook een aantal on-
verharde wegen herprofileren. Verder zal de stad, onder het vaandel 
van fairtradegemeente, de eigen duurzame streekproducten blijven 
promoten.

■ toerisme en erfgoed

Een nieuwe stadsarchivaris zal voortaan ook het erfgoedbeleid op zich 
nemen. De stad wil - mits er subsidies worden gekregen - een muse-
umbeleid opstarten. Subsidies van het Vlaamse Museumconvenant of 
een samenwerking met de sociale economie zijn hier mogelijk. Het 
toeristisch infokantoor moet blijven voldoen aan de voorwaarden van 
Toerisme Vlaanderen, zonder extra openingtijden op zondag.

■ ruimtelijke ordening

Het uitgangspunt blijft de consequente uitvoering van het Gemeente-
lijk ruimtelijk Structuurplan (GrS). Centraal staan dus stads- en dorps-
kernherwaardering, inbreidingsprojecten en het behoud van de open 
ruimte.

Voor het voormalige speelplein Kruisberg komt een plan om het groe-
ne karakter van de omgeving te combineren met de plaatselijke par-
keerproblemen en de mogelijkheid om langs de Wijngaard te bouwen. 
Om het probleem van de scoutslokalen op te lossen, koopt de stad 
een grond van het OCMW op de Wijngaard en stelt deze ter beschik-
king aan de scouts of andere jeugdverenigingen. Ze kunnen dan zelf 
een gebouw plaatsen, dat in de zomer ook door de vakantiewerking 
van de stad (de Sjallekes) gebruikt kan worden. Via dit soort van sa-
menwerking kunnen in de toekomst ook andere jeugdverenigingen 
een veilig lokaal krijgen, bijvoorbeeld aan Greesbos

Het bestuur bevestigt de vergroening van het woonuitbreidingsge-
bied aan de rozenstraat. De bossen van het Poederkot moeten zo veel 
mogelijk bewaard worden, zonder planlasten voor de stad. Om de ju-
ridische discussies te beëindigen, zoeken we naar een onderhandelde 
oplossing die rekening houdt met de ruimtelijke en mobiliteitsimpact 
voor de ruimere omgeving. Voor kamp A in Noorderwijk en het GrUP 
Netevallei behoudt de stad de eerder overeengekomen visie. De stad 
erkent ook de behoefte aan volkstuinen in de stedelijke rand en wil op 
het vlak van locaties voorlopig alle opties open laten.

Het bestuur wil meer woongelegenheid en bouwgronden ontwikke-
len. Dit vraagt van de bouwdienst een groeigerichte, klantvriendelijke, 
dynamische en soepele aanpak van vergunningen, overlegprocedu-
res, … . Een proactieve aanpak in de ontwikkeling van nieuwe woon-
gebieden is nodig, bijvoorbeeld voor de site Boerenkrijglaan, site oud- 
Sefaplein, Draaibomen in Morkhoven, site rozenstraat-Lichtaartse-
weg, leegkomende schoolcomplexen, … De stad wil ook een plan voor 
een recreatiezone in de Breidelstraat opstarten, waarbij het bestuur 
de combinatie tussen recreatie en woonmogelijkheden voor senioren 
bekijkt. Op de industrieterreinen van de stad gaan we zuinig om met 
de beschikbare ruimte. Gemeenschappelijke parkeerterreinen, brand-
wegen of groenbuffering moeten mogelijk zijn. 

In de eerste helft van 2014 vraagt de stad de ontvoogding aan op het 
vlak van ruimtelijke ordening.

■ Wonen

De stad wil betaalbaar bouwen en wonen voor iedereen mogelijk 
maken door proactief in te spelen op ontwikkelingsmogelijkheden en 
Herentals meer te promoten als woonstad, ook voor jonge gezinnen 
en tweeverdieners. Er komt een activeringsheffing op ongebruikte 
bouwkavels, maar die geldt niet voor wie een bouwgrond laat liggen 
voor de eigen kinderen.

Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen bouwt de stad 
deze bestuursperiode opnieuw minstens tweehonderd sociale  
koop- en huurwoningen. Ook in Noorderwijk en Morkhoven is extra 
sociale huisvesting wenselijk. De sociale huisvesting wordt gefocust 
op woningen voor alleenstaanden en eenoudergezinnen. Daarrvoor 
zijn de wachtlijsten het langst. De socialehuisvestingsmaatschap-
pijen moeten de contact- en inspraakmomenten met hun huurders 
evalueren en verbeteren.

10 maart 2013
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Tegen 2018 hebben alle sociale huurwoningen dakisolatie, dubbele 
beglazing en moderne condensatieketels. Het aantal transitwonin-
gen van het OCMW moet groter worden. Het sociaal verhuurkantoor 
wordt uitgebouwd.

De stad handhaaft de norm van 20 procent sociale huisvesting bij nieu-
we verkavelingen. Bij grotere verkavelingen kan dat 15 procent wor-
den, aangevuld met een bijkomende 10 procent sociale bouwgronden 
van de IOK. Er is geen bezwaar tegen de mogelijkheid dat sociale wo-
ningen die door een private partner worden gebouwd, daarna door 
een sociale huisvestingsmaatschappij worden aangekocht. Als de stad 
of het OCMW grond verkoopt aan particulieren, moet dit kunnen via 
een erfpachtsysteem om de afbetaling van de woning of de bouw-
grond op termijn te spreiden. 

De stad gaat de strijd tegen stadskankers (Markgravenstraat, hoek-
gebouw Spekmolenstraat-Ernest Claesstraat, Boerenkrijglaan, dorp 
Noorderwijk Techno, …) aan door de eigenaars aan te spreken en sa-
men te brengen. Indien nodig moet er een rUP komen met de moge-
lijkheid tot onteigening. Een professionele ondersteuning voor de ver-
dere ontwikkeling van deze stadskankers is noodzakelijk. De stedelijke 
belasting op leegstand en verkrotting wordt verstrengd. Hoe langer 
een pand leegstaat, hoe hoger de belasting zal worden.

De stad zal de wegenis en de riolering in het Begijnhof prioritair aan-
pakken. Het overleg met Monumenten en Landschappen zal daarom 
op zeer korte termijn van start gaan. Belangrijke aspecten van het 
masterplan Begijnhof zijn een groen parkeerterrein en het autovrij 
maken. Voor het uitvoeren van dit masterplan zal de stad de gronden 
naast de Augustijnenlaan verwerven. 

De stad wil wonen boven winkels aanmoedigen via het huidige ver-
gunningsbeleid. Daar komt geen specifieke bouwverordening voor.

Het stadsbestuur streeft naar de bouw van een nieuw Sociaal Huis 
op de Augustijnenlaan waar ook een Woonwinkel/Woonantenne een 
plaats krijgt.

Voor permanent bewoonde weekendverblijven blijft het huidige uit-
doofbeleid van kracht.

■ energie

De stad zal bij nieuwbouw van stedelijke gebouwen de best beschik-
bare technieken gebruiken om het energieverbruik zo laag mogelijk te 

houden. Er is nood aan een energiecoör-
dinator voor de gebouwen van de stad. 
Er wordt ook een inventaris van energie-
problemen opgemaakt, samen met een 
plan van aanpak, een energieboekhou-
ding en energiezorgsysteem. De stad 
ondersteunt verder de Energiesnoei-
ers en maakt de groene leningen via 
EnergieK nog meer bekend aan de 
sociale doelgroepen. 

Bij grote verkavelingen legt de stad 
een aantal percelen op voor de 
bouw van passiefwoningen. De stad zal ook 
blijven meewerken aan samenaankopen met een milieu- of 
duurzaamheidsmeerwaarde. Verder bekijkt de stad, samen met IVE-
KA, of er eventueel nachtverlichting kan worden uitgeschakeld, zon-
der de veiligheid in het gedrang te brengen.

■ natuur en milieu

De stad zal meer aandacht besteden aan het opruimen van zwerfvuil 
en het onderhoud van openbaar groen. Er komen meer en regelma-
tig geledigde vuilnisbakjes. Om meer groen in dichtbebouwde straten 
te krijgen, wil de stad tegeltuintjes meer aandacht geven. Via de Ge-
meentelijke Administratieve Sancties (GAS) voert de stad een strikter 
lik-op-stukbeleid tegen sluikstorten. De stad blijft verder scholen, 
verenigingen en buurtcomités ondersteunen bij het houden van een 
jaarlijkse schoonmaak in de stad en de deelgemeenten. 

Om meer groen in dichtbebouwde straten te krijgen, wil de stad tegel-
tuintjes meer aandacht geven. Natuur in industrieparken moet zoveel 
mogelijk aansluiten tot een geheel, om een groene corridor te vor-
men, en om de beschikbare industrieruimte efficienter te benutten. 
Graszones kunnen vervangen worden door bloemenweiden.

Natuurontwikkeling en biodiversiteit blijft een belangrijke doelstel-
ling voor zowel stad als OCMW. Hiervoor werken de twee maximaal 

samen met de natuur-
verenigingen. Op de 
planning staan onder 
meer de natuurop-
bouw in de roest, de 
vernatting van de Hel-
lekens, de bevloeiing 
van de Hellekensloop, 
de Maesloop en de 
Fermerijloop. Voor bij-
zondere diersoorten 
moeten er overwinte-
ringsplaatsen komen. 
Verder moeten men-
sen in contact kunnen 
komen met waarde-
volle natuurgebieden. 
De stad bouwt daarom 
een natuurleerpad in de  
Netevallei. De opening 

Energiesnoeiers houden
je verbruik in de hand!

www.energiesnoeiers.net

11maart 2013



BESTUUrSAKKOOrD
van de wandelbrug over de Nete ontsluit immers een uniek natuur-
gebied. De stad wil de mensen de ecologische waarde van dit gebied 
tonen.

De tarieven van het recyclagepark blijven behouden. Voor de tarieven 
van het grof vuil schikt de stad zich naar de normen van de Vlaamse 
overheid. 

De stad kiest bewust voor een diervriendelijk beleid. Het vrijwilligers-
project voor het opvangen en steriliseren van zwerfkatten blijft be-
staan. De stad kiest verder voor dierproefvrije onderhoudsproducten 
en staat achter het verbod op wilde dieren bij circusvoorstellingen.

■ Openbaar werken

De stad zal deze bestuursperiode een inhaalbeweging opzetten voor 
de openbare werken. De technische dienst moet hiervoor versterkt 
worden. De stad gaat ook op zoek naar goede voorbeeldpraktijken in 
andere gemeenten op het vlak van de aanstelling van studie- en ont-
werpbureaus.

De stad zal een 
aantal straten he-
raanleggen volgens 
het model van de 
Nieuwstraat: 
Kapucijnenstraat, 
Sint-Magdalena- 
straat, Collegestraat, 
Schoolstraat, Sta- 
tionsstraat, Goud-
bloemstraat, Mark- 
g r a v e n s t r a a t , 
Koppelandstraat, 
Nonnenstraat (en-
kelrichting) en het 
eerste stuk van de 
Sint-Jobsstraat (en-
kelrichting). Ook 
het kruispunt van 
de Toekomstlaan 
en Wolfstee wordt 
heraangelegd.

De stad overlegt met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over 
de financiering van rioleringswerkzaamheden in Woud, Servaes-
Daemsstraat, Mussenblok, Brouwerijstraat, Schoutenlaan, Eilandje, 
Begijnhof, Watervoort, rode Leeuwstraat, Sint-Niklaasstraat, Broek-
hoven, Vennen, Langepad en het eerste stuk van Voortkapelsweg. 
Halverwege de bestuursperiode komt er een doorgedreven kosten-
batenanalyse over het beheer van het rioleringsstelsel. Als er geen 
subsidies komen van de VMM, voert de stad enkel rioleringswer-
ken uit op plaatsen waar de veiligheid en toegankelijkheid dit ver-
eisen. Het gaat dan om Woud, Servaas Daemsstraat, Mussenblok,  
Brouwerijstraat en Begijnhof. 

De stad blijft werken, in beperkt tempo binnen de budgettaire moge-
lijkheden, aan de installatie van systemen voor Individuele Behande-
ling Afvalwater (IBA’s).

De ontwikkeling van het binnengebied achter cc ‘t Schaliken is afhan-
kelijk van de verwerving van gronden en toegangswegen. Tijdens deze 
bestuursperiode werkt de stad verder aan een doorgedreven visievor-
ming over dit gebied. De tijdelijke parkeerterreinen zullen ondertus-
sen beter aangelegd worden. Het Loopke zal heraangelegd worden en 
er komen fatsoenlijke doorsteken naar het Stadspark. Het Stadspark 
wordt bovendien heraangelegd. De stad zal dan tegelijk de vijver aan-
pakken, skate-infrastructuur plaatsen en het Stadspark open trekken 
naar de Belgiëlaan.

Het budget voor de heraanleg van stoepen wordt verhoogd. Er ko-
men nieuwe stoepen in Sint-Jansstraat, Zavelstraat, Zwanenberg, 
Daalakker, Engelse Wijk, Molenstraat, Wiekevorstseweg, Markgraven-
straat, Kolveniersstraat, Noorderwijksebaan, Sint-Waldetrudisstraat,  
Streepstraat, Wasserijstraat, Augustijnenlaan, Belgiëlaan, Olympiadel-
aan, Oud-Strijderslaan en de Cardijnlaan. 

De stad maakt een provinciaal subsidiedossier op voor fietspaden 
voor Veldhoven, Molenstraat, Wiekevorstseweg en Voortkapelseweg. 
De stad ondersteunt het provinciaal project van de fiets-o-strade tus-
sen Herentals en Balen. De stad dringt bij het Vlaams Gewest aan op 
een heraanleg van het fietspad in de Geelseweg, en op de aanleg van 
de fietspaden Lierseweg en Poederleeseweg.

In het stadscentrum willen we het fietscomfort verbeteren door meer 
en gebruiksvriendelijke fietsenstallingen.

Het onderhoud en de herstellingen aan voetpaden, fietspaden en we-
gen zullen beter opgevolgd en gepland worden.

■ mobiliteit

De stad voert de zone 30 verder in voor de woonwijken van Herentals, 
Morkhoven en Noorderwijk en evalueert het effect van de zone 30 op 
de verkeersveiligheid in deze wijken. Indien nodig zal de stad kleine 
infrastructuuringrepen uitvoeren om de zone 30 af te dwingen. Wan-
neer het bestuur het mobiliteitsplan actualiseert, zal de stad ook het 
systeem van de blauwe zones en de parkeerkaarten evalueren. Het 
parkeerverbod voor bestelwagens wordt op korte termijn bijgestuurd.

De stad onderhandelt bij het Vlaamse Gewest en de buurgemeenten 
over aangepaste routes voor zwaar verkeer, om zo het centrum van 
Morkhoven en Noorderwijk te ontlasten.

We breiden, in overleg met de handelaars, de Zandstraat Winkelwan-
delstraat uit naar de vrijdagse markten van 8 tot 14 uur.

Het stadsbestuur wil de stationsbuurt grondig vernieuwen. Dat ge-
beurt op basis van het masterplan stationsomgeving. Dit plan is opge-
steld in overleg met de NMBS, De Lijn en het Vlaams Gewest. De kos-
ten voor dit project worden door de verschillende partners gedeeld.

De stad wil volgens dit masterplan het station omvormen tot een 
hedendaags, toegankelijk en aangenaam station. Daarvoor is een he-
raanleg nodig van de treinperrons en een ondertunneling van de per-
rons tot aan de Zaatweg. Het station moet dus ook via de Zaatweg be-
reikbaar zijn. Er is bovendien nood aan een nieuw parkeerterrein, een 
forse uitbreiding van de fietsenstallingen en een modern en toeganke-
lijk busstation. De stad wil verder drastische maatregelen nemen om 
de bereikbaarheid van het station te verhogen door onder meer de 
Koeterstraat door te trekken tot aan het station. Er moeten ondertun-
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nelingen komen aan de overweg Belgiëlaan-Olympiadelaan, aan het 
kruispunt Wellens en aan de spoorwegovergang van de Poederleese-
weg. Door de aanpassing van rijrichtingen kan ook het sluipverkeer uit 
de Kapucijnenstraat en de Sint-Magdalenastraat gebannen worden. 

Het kruispunt van de Servaas Daemsstraat met de ring is in Noorderwijk 
een moeilijk punt in de spitsuren. De stad onderzoekt of hier ver-
keerslichten kunnen komen om de doorstroming vanuit de Servaas  
Daemsstraat te verbeteren. Aan Henrad op de Herenthoutseweg 
komt een conflictvrije linkafstrook bij de verkeerslichten, zodat het 
doorgaand verkeer richting Herenthout niet meer in een wachtfile 
moet staan.

De stad wil met de eigenaar van de Delhaize in het centrum een  
contract afsluiten om het parkeerterrein buiten de winkeluren  
toegankelijk te maken voor iedereen. De stad zal initiatieven nemen 
om gronden te verwerven en in te richten als gezamenlijke buurt-
parkeerterreinen. Dat kan bijvoorbeeld op de terreinen van de stad 
in de Boerenkrijglaan en de Markgravenstraat. De bestaande buurt-
parkeerterreinen in de Sint-Magdalenastraat en de rode-Kruisstraat 
moeten behoorlijk aangelegd worden.

De stad moedigt autodelen en elektrisch fietsen aan. In overleg met 
de horeca wil de stad laadpunten installeren en promoten. De stads-
diensten zullen ook meer en meer gebruik maken van elektrische wa-
gens.

Wanneer de stad aanpassingen wil uitvoeren na klachten of sugges-
ties van burgers of actiegroepen, gebeurt dit slechts na een brede 
consultatie van alle betrokken buurtbewoners. 

De stad zal ook de veiligste schoolroutes uitwerken en promoten. De 
schoolroute in het centrum wordt extra beveiligd door zebrapaden ter 
hoogte van het kruispunt aan café Den Engel.

■ Gemeentelijk gebouwenbeheer

De stad heeft nood aan een pro-actief gebouwenbeheer, met een be-
tere planning en opvolging van het onderhoud. We doen deze legisla-
tuur geen restauratieprojecten van monumenten en erfgoed zonder 
subsidies, en bepleiten deze aanpak ook bij de kerkfabrieken. Een 
overleg over de financiële planning van werken door de kerkfabrie-
ken moet bindende afspraken opleveren die voor de stad budgettair 
haalbaar zijn.

■ Vrijetijdssector en verenigingsleven

Herentals telt heel wat jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Deze 
verenigingen vormen een hecht sociaal weefsel waardoor onze stad 
nog steeds een stad op mensenmaat is. Het bestuur zal deze vereni-
gingen zoals in het verleden blijvend ondersteunen, met moderne en 
aangepaste instrumenten. 

Bij de organisatie van de eigen stedelijke vrijetijdsdiensten zullen we 
duidelijk moeten afbakenen wat we nog wel of niet als stedelijke kern-
taak beschouwen, en kritisch bekijken of we een kwaliteitsvolle basis-
dienstverlening niet met minder middelen kunnen waarmaken.

De stad wil erkende verenigingen of organisatoren van straatfeesten 
beter ondersteunen via een jaarlijkse waardecheque voor gratis ver-
voer van uitleenmateriaal. De werking van de Vrijetijdspas moet uit-

gebreid worden, vooral op sportgebied. Dit mag echter geen extra 
financiële druk op het Netepark leggen. De stad zal de verenigingen 
ook beter op de hoogte brengen van de aankondigingsmogelijkhe-
den van activiteiten via de UiTdatabank en de digitale informatie-
borden.

■ Sportbeleid

De stad wil meer mensen in beweging krijgen en bewegingsar-
moede bestrijden. De stad zal zijn goede contacten met BLOSO 
onderhouden en bij BLOSO pleiten voor de bouw van een over-
dekte wielerpiste, de heraanleg van de atletiekpiste tot een vol-
waardige achtbanenpiste en de oplossing van de parkeerdruk aan 
het sportcentrum. Deze projecten moeten volgens de stad door de 
hogere overheid betaald worden. 

Verder wil de stad op de terreinen van Kamp A (Noorderwijk) een 
nieuwe sporthal bouwen. Ook komt er nieuwe skate-infrastructuur, 
in het Stadspark, op de Herenthoutseweg en in Noorderwijk. 

De stad zal zijn bijdrage in het AGB Sport en recreatie (recreatie-
domein Netepark) structureel verlagen. Daarom is er nood aan een 
actieplan dat kritisch kijkt naar de kosten, het personeel, de tarieven 
en de openingstijden. Herentals Fietst en Feest krijgt een hogere 
subsidie, omdat dit evenement Herentals een bijzondere uitstraling 
geeft.

■ Cultuur

De dienst toerisme ontwikkelt zich meer en meer tot een vrijetijdswin-
kel. De online verkoop van tickets voor het cultuurcentrum moet nog 
extra in de verf gezet worden. 

In de Markgravenstraat zal de stad een nieuw gebouw zetten voor de 
academie voor beeldende kunst samen met de academie voor mu-
ziek, woord en dans. Deze kunstencampus krijgt een archiefkelder, 
een buurtparkeerterrein en openbaar groen.

In de bib zet de modernisering en digitalisering zich door. Er komt een 
inleverschuif in de bib van Noorderwijk en een zelfuitleenbalie in de 
bib van Herentals. Om het kostenplaatje in evenwichtig te houden, 
zullen de openingstijden, en met name ook de zondagsopening, aan-
gepast moeten worden. 
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■ Jeugdbeleid

Bij nieuwe woonprojecten zal de stad enkel nog speel- en sportterrei-
nen inplannen in buurten waar er een duidelijk tekort aan is. Het on-
derhoud en beheer van deze terreinen moet beter opgevolgd worden. 
De stedelijke bossen op Zavelbos en Heirenbroek worden beheerd als 
een speelbos.

Het bestuur behoudt de subsidies voor het Jeugdlokalenfonds. Jeugd-
verenigingen krijgen bovendien een betere begeleiding bij het op-
maken van dossiers voor energie-investeringen en veiligheid in hun 
lokaal.

De stad wil de tienerwerking in het jeugdhuis 10r20 verder uitbou-
wen. Daarvoor zal de stad de jeugdhuiswerker blijven betalen.

De verbouwing van zaal ‘t Hof maakte de zaal geschikt voor jongeren-
fuiven. Met de bouw van de nieuwe nooduitgang is de zaal ook veiliger 
voor fuiven. Er waren vorig jaar twintig fuiven in ‘t Hof, en dat wil de 
stad uitbouwen. Op dit moment kunnen jongeren zes vaste weekends 
reserveren voor fuiven. Dat systeem blijft behouden.

Zaal ‘t Hof is echter geen ideale fuiflocatie. Daarom zoekt de stad naar 
een geschikt terrein voor een fuifzaal die geen overlast voor de buurt 
met zich meebrengt.

■ Internationale solidariteit

Herentals is een fairtradegemeente en dat houden we zo. De stad 
koopt koffie, fruitsap en wijn van de Wereldwinkel en producten van 
de lokale bioboer. Het bestuur gebruikt alternatieven voor tropisch 
hardhout en promoot groene energie en ecolabels. 

De stad voert verdraagzaamheid en respect voor ieders levensbe-
schouwing en geaardheid hoog in het vaandel. Het bestuur toont dus 
respect voor de nieuwkomers in onze stad, vaak mensen uit andere 
culturen en verre streken. De stad wil een integratiedienst oprichten 
om de nieuwkomers wegwijs te maken in onze samenleving. De stad 
wil ook de jaarlijkse verhoging van het budget voor ontwikkelingssa-
menwerking verder zetten. Om de twee jaar organiseert de stad ook 
Wereldtals. De stad zal jongeren op een eigentijdse manier sensibilise-
ren rond het Noord-Zuidthema.

■ Veiligheid

Door de vorming van de nieuwe brandweerzones zal het brandweer-
korps stapsgewijs opgaan in de brandweerzone Kempen. Het bestuur 
kiest ook in dit grotere geheel voor een gemengd brandweerkorps, 
met een kleine kern van beroepsbrandweerlieden en een uitgebreide 
groep goed opgeleide vrijwilligers. De stad gaat voort op zoek naar 
een geschikte locatie voor een nieuwe brandweerkazerne. De stad be-
houdt het huidige systeem van de 100-ziekenwagen in het ziekenhuis 
en bouwt geen brandweerambulancedienst uit.

raadsleden worden meer betrokken worden bij het politionele beleid. 
De commissie veiligheid moet dan ook intensiever kunnen werken. De 
politie besteedt meer aandacht aan wildparkeren en sociaal onverant-
woord gedrag. De werking van de GAS-vaststellers moet zo aangepast 
worden, zodat een betere toepassing van de politiecodex mogelijk is. 
Ondertussen blijft de politie samenwerken met de BuurtInformatie-
Netwerken (BIN’s).

Ook de politiezone moet kosten besparen. Het aantal commissarissen 
moet naar beneden en gepensioneerden worden niet zomaar vervan-
gen. Zo evolueert de kostprijs van de politiezone naar het gemiddelde 
van vergelijkbare steden en gemeenten.

De politie mag een cameraproject uitwerken voor trajectcontrole en 
nummerplaatherkenning, indien de politie kan aantonen dat dit een 
meerwaarde heeft voor haar werking. Dit project moet binnen de fi-
nanciële meerjarenplanning van de stad passen. 

■ moderne en klantvriendelijke stadsdiensten

De nieuwe stadssecretaris krijgt van het bestuur alle steun en ruimte 
om te werken aan een efficiënte, klantgerichte en verantwoorde-
lijke dienstverlening. In het administratief centrum komt daarvoor 
een aangepaste ontvangstruimte voor de eerstelijnsopvang van de 
bezoekers. De loketten en het e-loket worden efficiënter georga-
niseerd. Wanneer dit systeem in werking is, bekijkt het bestuur de 
mogelijkheid om ook in het Dorpshuis van Noorderwijk een aantal 
diensten van de stad aan te bieden. Een onderdeel van de reorgani-
satie is ongetwijfeld de automatische toekenning van sociale voor-
delen, waarbij de administratie, en niet de burger, nakijkt waarop de 
burger recht heeft.

Dit vergt een cultuuromslag binnen de stedelijke administratie. Er is 
nood aan een moderner en flexibeler waarderingssysteem voor het 
personeel. Hierbij hoort ook de in tijd en budget gespreide opwaar-
dering van de werknemers in niveau E naar niveau D. Ook moeten de 
ondersteunende diensten van stad en OCMW (ICT, personeel, com-
municatie, financiën, patrimoniumbeheer en aankoopbeleid en uit-
voeringsdiensten) nauwer samenwerken. 

Het stadsbestuur is natuurlijk ook geïnteresseerd in uw  
mening. Als u opmerkingen heeft over dit bestuursakkoord, 
mag u dit zeker laten weten. Dat kan via een mail naar   
bestuursakkoord@herentals.be of via een brief naar Bestuurs-
akkoord, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.
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Herfst- en Winterwandelingen

Nog tot 31 maart kunt u elke zondag 
gratis wandelen onder begeleiding 
van een gids. Op zondag 3 maart 
vertrekt de wandeling aan The Harp 
(Bovenrij 80), op 10 maart aan het 
parochiecentrum in Noorderwijk 
(ring 27), op 17 maart aan café Wel-
kom (ring 20), op 24 maart aan de 
cafetaria van het Netepark (Vorse-
laarsebaan 56) en op 31 maart aan 
Den Beiaard (Grote Markt 19). De 
wandelingen vertrekken stipt om  

14.30 uur en eindigen tussen 16.30 uur en 17 uur. Net zoals de voorbije jaren zijn er elke week 
rustige wandelingen, die uitstekend geschikt zijn voor families met kinderen, ouderen en mensen 
die het wat rustiger aan willen doen. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis. U vindt de 
volledige kalender op www.uitinherentals.be/toerisme en in de brochure bij de dienst toerisme.

Meer informatie: dienst toerisme, Grote Markt 35, 2200 Herentals, 
014-21 90 88, toerisme@herentals.be

tweedehandsbeurs Gezinsbond morkhoven 
De Gezinsbond van Morkhoven organiseert op zondag 24 maart een tweedehandsbeurs in de 
parochiezaal van Morkhoven (Goorstraat 1). Van 13.30 uur tot 15.30 uur kunt u er baby- en kinder-
kleding, babyartikelen en speelgoed kopen. Drank en wafels zijn te koop tegen gezinsvriendelijke 
prijzen. Aan de infostand van de Gezinsbond kunt u terecht voor NMBS-passen, gsm-kaarten en 
bioscoopcheques. U krijgt er ook meer informatie over de werking en de activiteiten van de Ge-
zinsbond.

Meer informatie: tel. 014-72 79 21, ingeborg.cornelis1@telenet.be

Garageverkoop in noorderwijk, morkhoven en Olen 

De Gezinsbond organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 maart van 9 tot 16 uur een garageverkoop. 
Iedere inwoner van Noorderwijk , Morkhoven en Olen kan deelnemen. Dit is de ideale gelegenheid 
om ongebruikte spullen en speelgoed te verkopen. U kunt zich nog tot 11 maart inschrijven. Tijdens 
de garageverkoop kunt u in het Dorpshuis van Noorderwijk voor 1 euro een lijst met deelnemende 
verkopers krijgen.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Mart Boeckx, Lankem 8/1, 2200 Noorderwijk, tel. 014-26 16 73, martboeckx@gmail.com

Verkoop tweedehandskleding  
Vzw Kreatief organiseert op zaterdag 9 maart van 10 tot 16 uur een tweedehandsbeurs in het 
lokaal boven het Gildenhuis (Grote Markt 25). U kunt er kleding kopen tegen zeer democratische 
prijzen. U kunt ook zelf kleren uitstallen. Als lid van Kreatief betaalt u 2 euro per tafel, als niet-lid 4 
euro. Vermeld bij uw inschrijving hoeveel tafels u wil gebruiken.

Meer informatie en inschrijvingen: 
Elke Krijnen, Grote Markt 25, tel. 014-23 12 77

AANKONDIGINGEN

Begin vol kruidenkennis 
aan de lente 

Op donderdag 21 maart om 20 uur 
geeft  herboriste Daniëlle Houbrechts 
een voordracht in de bibliotheek (Gil-
delaan 13) over voorjaarskruiden. Zij 
vertelt hoe u tijdens het voorjaar aan 
de slag kunt met het jonge en frisse 
geweld in de natuur. De toegang is 
gratis. Vooraf inschrijven is verplicht. 
De voordracht is een organisatie van 
de bib van Herentals en Velt-Midden-
kempen, met de steun van Vorming-
plus Kempen.

Meer informatie en inschrijvingen: 
bibliotheek Herentals, tel. 014-85 97 50, 
bibliotheek@herentals.be

Familiegroep dementie 

De familiegroep van de Vlaamse Alzhei-
mer Liga komt samen op dinsdag 5 maart 
om 19 uur in het clubhuis op het Begijn-
hof (26/B). Partners, kinderen en vrien-
den van mensen met dementie kunnen 
elkaar ontmoeten, hun verhaal vertellen 
en ervaringen uitwisselen. Deze maand 
komt de groep samen rond de evolutie 
van dementie, de omgang en verzorging 
van dementerende personen en de klas-
sieke valkuilen. Vooraf inschrijven is niet 
nodig. Deelnemen is gratis.

16 maart: retro beurs in de 
7 winkels van de kringwinkel 

Zuiderkempen 
van 9.30 u. tot 17 u.

www.dekringwinkelZuiderkempen.be

16 maart: retro beurs
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AANKONDIGINGEN

In the Spotlight: 
Vrijmetselarij in België
Op dinsdag 26 maart om 20 uur staat 
Jef Asselbergh in de schijnwerpers in 
het HuisvandeMens (Lantaarnpad 20). 
Hij is voorzitter van het Grootoosten 
van België, de belangrijkste vrijmetse-
laarskoepel van het land. Hij gaat die-
per in op de vrijmetselarij in België. Wat 
zoeken mensen in die geheimzinnige 
tempels? En waarom is het anno 2013 
nog altijd een besloten gezelschap, 
waarvan velen hun lidmaatschap ver-
borgen houden? In the Spotlight is 
een initiatief van het HuisvandeMens 
Herentals en de Herentalse Vrijzinnige 
Vereniging. De toegang is gratis.

Meer informatie: 
HuisvandeMens, 
tel. 014-58 92 90, 
herentals@demens.nu

Grenzen stellen  
bij jonge kinderen

Kinderen hebben grenzen nodig om zich 
te ontwikkelen tot sociale, zelfbewuste 
en verantwoordelijke volwassenen. Op 
donderdag 7 maart kunt u van 19.30 
uur tot 22 uur een infoavond bijwonen 
in cultuurcentrum ’t Schaliken (Grote 
Markt 35). Jürgen Peeters, onderwij-
zer en psychotherapeut, vertelt u meer 
over de betekenis en het belang van 
grenzen stellen. Samen met u verkent 
hij de belemmeringen en mogelijke 
hulpmiddelen. Deze infoavond is een 
initiatief de OCMW’s uit de omgeving, 
De Luisterbank Grobbendonk, Kids&Co  
Herenthout en Op Stap Olen. Deelne-
men is gratis. Inschrijven kan tot 1 maart.

Meer informatie en inschrijvingen: 
OCMW Herentals, 
martinebaetens@ocmwherentals.be, 
tel. 014-24 66 68

turen naar vogelkuren

Op zondag 3 maart kunt u 
met Natuurpunt Nete & Aa 
turen naar vogelkuren. In 
de vogelkijkhut aan Snep-
kensvijver (Lichtaartseweg 
100) helpt een ervaren vo-
gelkijker u tussen 9 en 11 
uur naar vogels te kijken en 
ze te herkennen. Hiervoor 
hebt u een vogelgids en een 
verrekijker nodig. Het meest 
gebruikte verrekijkermodel 
is een 8x42. Deze is niet al te groot of zwaar en heeft een goede lichtsterkte.

Meer informatie: www.natuurpuntna.be, tel. 014-26 27 89 (Guy), tel. 014-51 61 57 (Julien)

de bioteelt van kleinfruit  
Op zondag 10 maart om 10 uur organiseert Velt, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, 
een voordracht over de bioteelt van kleinfruit en bessen. U komt er alles te weten over het telen 
van rode, zwarte en blauwe bessen, stekelbessen, frambozen, bramen en druiven. Als u een spe-
cifieke vraag hebt, mag u een tak of een deel van de plant meebrengen. De lezing vindt plaats in 
het clubhuis op het Begijnhof (ingang via de Burchtstraat). De toegang is gratis voor Velt-leden. 
Niet-leden betalen 2,50 euro.

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

nacht van de Geschiedenis 

Op dinsdag 19 maart organiseert het Davidsfonds de elfde Nacht van de Geschiedenis. De Nacht 
staat dit jaar volledig in het teken van vakmannen en -vrouwen. 

In de Lakenhal kunt u een lezing bijwo-
nen over architectuur. Architecten Phi-
lippe Lemineur (Origin) en Joris Pauwels 
(Zaha Hadid Architects) vertellen u meer 
over de restauratie van het havenge-
bouw in Antwerpen en de bouw van het 
nieuwe hypermoderne Havenhuis. De 
lezing begint om 20 uur. De toegang be-
draagt 5 euro voor leden van het Davids-
fonds en 7 euro voor niet-leden.

In Morkhoven kunt u vanaf 18 uur de 
hoefsmid in actie zien. In de smidse van 
wijlen Jos Verlinden (Doornestraat 2) 
demonstreren enkele meesterhoefsme-
den hoe ze onder meer hoefijzers sme-
den en een boerenpaard beslaan. De 
toegang is gratis.

Meer informatie: 
www.davidsfonds.be/nacht
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PODIUM

theaterspektakel –  
Boeing boeing 

Een rijke architect heeft een verhou-
ding met drie stewardessen. Hij werkte 
een perfect schema uit dat de dames 
moet beletten elkaar ooit te ontmoe-
ten. Maar er komt een sneller vliegtuig, 
er is onweer en er is een vluchtroute ge-
wijzigd. Op 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 en 23 
maart komt u te weten hoe dit eindigt. 
De voorstellingen vinden plaats in de Ka-
mertheaterzaal van ’t Hof (Grote Markt 
41), telkens om 20 uur.

Meer informatie en inschrijvingen: 
www.theaterspektakel.be of 
cc ’t Schaliken, tel. 014-28 51 30, 
cultuurcentrum@herentals.be

the Very Big Band en 
Piet Van den Heuvel
Op woensdag 6 maart om 20.30 uur con-
certeert The Very Big Band samen met 
Piet Van Den Heuvel in cc ’t Schaliken. 
Begin jaren tachtig scoorde Piet Van Den 
Heuvel met zijn band Scooter hits als 
You en Minute by Minute. Ondertussen 
bouwde hij een onverwoestbare repu-
tatie uit als allroundzanger en muziek-
schrijver. Hij werkte samen met tal van 
Vlaamse artiesten, zoals Bart Peeters, 
Arno, Toots Tielemans en Clouseau. 
De toegang is 13 euro. reserveren 
kan via cultuurcentrum ’t Schaliken 
(www.schaliken.be, tickets.cultuurcen-
trum@herentals.be, tel. 014-28 51 30).

Meer informatie: 
www.pietvandenheuvel.com

the Cops brengt covers van the Police

The Police-tributeband The Cops, brengt de klassiekers van The Police met hetzelfde enthousi-
asme als Sting, Copeland en Summers. Ze bewezen dit al op talloze festivals en in culturele centra. 
Op vrijdag 1 maart om 21 uur geven ze een liveoptreden in De Posterijen (Grote Markt 13).

Cultuurcafé – PassiePuur 

In maart ontvangt de Herentalse cultuurraad 
de driekoppige akoestische muziekband Pas-
siePuur in het Cultuurcafé. Ludwig, Peggy en 
Werner brengen zelfgeschreven en -gecompo-
neerde Nederlandstalige liedjes vol pure pas-
sie. Het Cultuurcafé vindt plaats op zaterdag 
23 maart om 20 uur in het Fundatiehuis op het 
Begijnhof. De deuren gaan open om 19 uur en de toegang is gratis. 

Wilt u zelf een optreden geven in het Cultuurcafé, mail dan naar info@cultuurraadherentals.be of 
ga langs bij cultuurcentrum ’t Schaliken.

Smart to SinG  
voor iedereen die graag zingt

Zingt u graag in de auto, onder de douche of in bad? Dan is het pop-
koorproject smArT to SiNG iets voor u. Na vier repetities in cultuur-
centrum ’t Schaliken repeteert u samen met 
andere popkoren uit de streek in cultuurcen-
trum Zwaneberg in Heist-op-den-Berg. Daar 
vindt op zondag 16 juni de grote apotheose 
plaats: een popconcert met een megakoor 
voor een volle zaal. De repetities vinden plaats 
op dinsdag 16 april, 23 april, 7 mei en 21 mei 
en op vrijdag 31 mei en 7 juni, telkens van 
19.30 uur tot 21.30 uur. U krijgt ook een cd en 
een mapje met teksten mee naar huis om tus-
sendoor te oefenen. Dit project is er voor iedereen die graag zingt, met of zonder ervaring.

Meer informatie en inschrijvingen: www.smarttosing.be 

Lien en Bart in noorderwijkse Brouwerij Sint-Bavo 
Het Davidsfonds Noorderwijk-Morkhoven brengt al een 
tiental jaar kleinkunstenaars van vroeger en nu naar De 
Schuur. Op vrijdag 15 maart om 20 uur brengen Lien en 
Bart, zowel een duo als een koppel, een mengeling van ei-
gen nummers en kleinkunstcovers uit de jaren vijftig, zestig 
en zeventig. Zij begeleiden zichzelf op piano, fluit, gitaar, 
banjo, mondharmonica, … Omdat De Schuur tijdelijk niet 
beschikbaar is, vindt het concert van Lien en Bart plaats 
in de oude dorpsbrouwerij van Sint-Bavo, ook een plek die 
sfeer en traditie uitstraalt. Kaarten kosten 10 euro en zijn 
verkrijgbaar bij de bestuursleden van het Davidsfonds. Le-

den van het Davidsfonds en mensen die jonger zijn dan 25 of ouder dan 55 betalen 8 euro.

Meer informatie: Jos Vermeulen, tel. 014-26 24 07
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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 09/02
tot 03/03

TENTOON Fred Michiels – Het toeval als figuratief element #7 /  
Lakenhal / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en  
zondag van 14 tot 17 uur

Van 16/02
tot 10/03

TENTOON Hedendaagse keramiek – Goed gebakken / Kasteel Le Paige /  
Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van  
14 tot 17 uur

Vr 01/03 MUZIEK The Cops – The Police, a tribute / De Posterijen, Grote Markt 13 
/ 21 uur

QUIZ negende Academiequiz / Zaal ’t Hof / 20 uur

KLASSIEK Yossif Ivanov en Luc Devos – Romantiek met viool en piano /  
Sint-Catharinakerk, Begijnhof / 20 uur

Za 02/03 THEATEr Studio Orka – Mister More – Lady Less (7+) / Parkeerterrein van 
Carrefour Market, Noorderwijksebaan 1, Herentals / 14 uur

Zo 03/03 UIT Viva la musica – concert van Vocaal Ensemble Markant /  
Hotel Karmel, Grote Markt 39 / Om 11 uur en om 15 uur

UIT Herfst- en Winterwandeling / The Harp, Bovenrij 80 / 14.30 uur

THEATEr Studio Orka – Mister More – Lady Less (7+) / Parkeerterrein van  
Carrefour Market, Noorderwijksebaan 1, Herentals / 14 uur

UIT Turen naar vogelkuren / Vogelkijkhut Snepkensvijver, Lichtaartse-
weg / Van 9 tot 11 uur

Di 05/03 rAAD Gemeenteraad / raadzaal administratief centrum,  
Augustijnenlaan 30 / 20 uur

SOCIO Familiegroep dementie – Evolutie, omgang, verzorging en de  
klassieke valkuilen / Clubhuis, Begijnhof 26/B / Van 19 tot 21 uur

Wo 06/03 MUZIEK The Very Big Band en Piet Van Den Heuvel / cc ’t Schaliken /  
20.30 uur

Do 07/03 InFo Grenzen stellen bij jonge kinderen / cc ’t Schaliken / Van 19.30 tot 
22 uur

SPOrT Start jogcursus AC Herentals / BLOSO-centrum / 19.30 uur 

WErELD-
MUZIEK

Didier Laloy – Pôz’s / CC Zwaneberg Bergstraat z/n,  
Heist-op-den-Berg / 20 uur

Vr 08/03 THEATEr Theaterspektakel – Boeing boeing / Kamertheaterzaal ’t Hof, 
Grote Markt 41 / 20 uur

Za 09/03 MUZIEK Mira en Jenne Decleir – Claus in concert / cc ’t Schaliken / 20 uur

THEATEr Theaterspektakel – Boeing boeing / Kamertheaterzaal ’t Hof, 
Grote Markt 41 / 20 uur

VErKOOP Vzw Kreatief – Verkoop tweehandskleding / Grote Markt 25 / 
Van 10 tot 16 uur

Zo 10/03 UIT Herfst- en Winterwandeling / PC Noorderwijk, ring 27 /  
14.30 uur

TUIN De Volkstuinen – Bemesting en bodemontleding /  
Scheppersinstituut / 10 uur

InFo Velt – De bioteelt van kleinfruit / Clubhuis Begijnhof /  
Van 10 tot 12.30 uur

Di 12/03 SENIOr Grijze Panters – Brandpreventie / Het Convent / 14 uur /  
Info: ruf Van Cauter, tel. 014-21 12 69

Wo 13/03 KLASSIEK Kamerfilharmonie Vlaanderen o.l.v. Herman Engels – France 
musique / cc ’t Schaliken / 20 uur

Do 14/03 THEATEr Theaterspektakel – Boeing boeing / Kamertheaterzaal ’t Hof, 
Grote Markt 41 / 20 uur

Vr 15/03 MUZIEK Kleinkunstoptreden Lien en Bart / Brouwerij Sint-Bavo,  
Noorderwijk / 20 uur

VrOUW Vrouwenraad – paasfeest / Zaal ’t Hof, Grote Markt 41 /  
13.30 uur / Info: Louisa van Sand, tel. 014-22 00 55

THEATEr Theaterspektakel – Boeing boeing / Kamertheaterzaal ’t Hof, 
Grote Markt 41 / 20 uur

Za 16/03 FIETS Fietsgraveren / Verkeerspark, Vorselaarsebaan / Van 13 tot 16 uur

UIT retrobeurs / Kringwinkel, Lierseweg 136 / Van 9.30 tot 17 uur 

WOOrD/
MUZIEK 

Muzikaal-literair festival Spraakwater met Pieter Embrechts /  
cc ’t Schaliken / 20 uur / UITVErKOCHT

THEATEr Theaterspektakel – Boeing boeing / Kamertheaterzaal ’t Hof, 
Grote Markt 41 / 20 uur

Van 16/03
tot 07/04

TENTOON Daisy Boman – Thoughts and Emotions / Lakenhal / Op woens-
dag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Zo 17/03 UIT Herfst- en Winterwandeling / Café Welkom, ring 20 / 14.30 uur

Di 19/03 InFo Week van de Diëtist / AZ Herentals, Nederrij 133 / Voormiddag

InFo Nacht van de Geschiedenis – Architectuur als vakmanschap / 
Lakenhal / 20 uur

InFo Nacht van de Geschiedenis – De hoefsmid in actie / Smidse, 
Doornestraat 2 in Morkhoven / 18 uur

Wo 20/03 InFo Week van de Diëtist / AZ Herentals, Nederrij 133 / Voormiddag

Do 21/03 InFo Week van de Diëtist / AZ Herentals, Nederrij 133 / Voormiddag

InFo Daniëlle Houbrechts – Voorjaarskruiden / Bibliotheek,  
Gildelaan 13 / 20 uur

rAAD Milieuadviesraad / Administratief centrum, Augustijnenlaan 30 
/ 20 uur

SENIOr Grijze Panters – Natuurwandeling / Info: ruf Van Cauter,  
tel. 014-21 12 69

THEATEr fABULEUS – Ik ben geen racist / cc ’t Schaliken / 20 uur

THEATEr Theaterspektakel – Boeing boeing / Kamertheaterzaal ’t Hof, 
Grote Markt 41 / 20 uur

Vr 22/03 THEATEr Theaterspektakel – Boeing boeing / Kamertheaterzaal ’t Hof, 
Grote Markt 41 / 20 uur

Za 23/03 MUZIEK Cultuurcafé – PassiePuur / Fundatiehuis, Begijnhof / 20 uur

MUZIEK Het Zesde Metaal en The Antler King – Double Bill /  
cc ’t Schaliken / 20 uur

VErKOOP Garageverkoop Gezinsbond / Lijst deelnemers verkrijgbaar in 
Dorpshuis Noorderwijk / Van 9 tot 16 uur

THEATEr Theaterspektakel – Boeing boeing / Kamertheaterzaal ’t Hof, 
Grote Markt 41 / 20 uur

Van 23/03
tot 14/04

TENTOON 10dence Art Collective – Worlds of Abstraction / Kasteel  
Le Paige / Op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14 tot 17 uur

Zo 24/03 VErKOOP Tweedehandsbeurs Gezinsbond Morkhoven / Parochiezaal 
Morkhoven, Goorstraat 1 / Van 13.30 tot 15.30 uur

VErKOOP Garageverkoop Gezinsbond / Lijst deelnemers verkrijgbaar in 
Dorpshuis Noorderwijk / Van 9 tot 16 uur

UIT Paashazen op de zondagmarkt / Augustijnenlaan

UIT Herfst- en Winterwandeling / Cafetaria Netepark,  
Vorselaarsebaan 56 / 14.30 uur

TUIN De Volkstuinen – Bloemschikken / Scheppersinstituut / 10 uur

Di 26/03 FIlM Amour / cc ’t Schaliken / 20 uur

InFo In the Spotlight: Jef Asselbergh – Vrijmetselarij in België /  
HuisvandeMens, Lantaarnpad 20 / 20 uur

Wo 27/03 FIlM Anna Karenina / cc ’t Schaliken / 14.30 uur

Do 28/03 MUZIEK Boke Hertals – The Fortunate Few / Foyer cc ’t Schaliken /  
12.15 uur 

DANS Andwhatbesidesdeath / Louise Chardon – Vortex, le temps qui 
chavire et recouvre / cc de Werft, Werft 32, Geel / 20.15 uur

Vr 29/03 WOOrD ramsey Nasr en Mauro Pawlowski – Geletterde Mensen: De 
vreemde smetten / cc ’t Schaliken / 20 uur 

JAZZ Pascal Michaux Trio – Hommage aan Oscar Peterson /  
Zaal Ootello, Ezaart 162, Mol / 21 uur 

UIT Paashazen op de vrijdagmarkt / Stadscentrum

Van 30/03
tot 03/04

KErMIS Paaskermis / Grote Markt

Zo 31/03 UIT Herfst- en Winterwandeling / Den Beiaard, Grote Markt 19 / 
14.30 uur

UIT Paaseieren en afsluiting schaatsseizoen / IJsbaan BLOSO,  
Vorselaarsebaan 60

Vraag uw
waarschuwingskaart 
aan op 
www.herentals.be/inbraakpreventie 
en leg ze op uw dashboard.
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aCtIeVe SenIOr

Okra Sint-Waldetrudis
Elke dinsdag TUrNEN Sportcomplex De Vossenberg / Van 14 tot 15 uur  

Info: Suzanne Noyen, tel. 014-23 10 34

Elke woensdag FIETSEn Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur  
Info: Adolf Fioole, tel. 014-22 22 93

Elke donderdag PETANQUE Petanque / Het Convent / Van 13.30 tot 17 uur  
Info: Wies Lathouwers, tel. 014-21 53 37

Okra Sint-antonius
Elke maandag PETANQUE Het Convent / Van 14 tot 17 uur  

Info: Jef Driesen, gsm 0477-37 44 866

Elke woensdag FIETSEn Vertrek aan de Sint-Waldetrudiskerk / 13.30 uur 
Info: Jef De Heel, tel. 014-21 85 54

Okra Onze-Lieve-Vrouwparochie
Elke dinsdag WINTEr-

WANDELING
Normaal vertrek aan Onze-Lieve-Vrouwkerk / 13 uur

Elke woensdag PETANQUE Plein in de rozenstraat / 13.30 uur
Info: Karel, tel. 014-21 65 03

Elke donderdag HOBBYCLUB 
VOOr DAMES

Info: Martha Verlinden, tel. 014-21 39 56

S-Sport
Elke dinsdag DANSEN Dansen voor senioren op moderne muziek  

(zonder partner) / Sportcomplex De Vossenberg / 
9.30 uur (beginners), 10.30 uur (gevorderden) /  
Info: M. Louise Bertels (tel. 014-21 99 79) of  
rosetta Van de Voorde (tel. 014-70 79 39)

Elke dinsdag PETANQUE
MInIGolF
KAArTEN
BINGO 

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

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

Sportelen
Elke maandag BADMINTON Sporthal van Noorderwijk / Van 13.30 tot 15 uur

Elke maandag AQUAGYM Netepark / Van 15.20 tot 16.05 uur en 
van 16.15 tot 17 uur

Elke woensdag  LICHAAM IN 
EVENWICHT 

De Vossenberg / Van 10 tot 11 uur

Elke donderdag BADMINTON De Vossenberg / Van 13.30 tot 16 uur

Elke vrijdag  AqUAFITnESS Netepark / Van 9 tot 9.50 uur

JeUGd
Elke vrijdag-
namiddag

HAPPY
HOUr

1 euro per consumptie / Jeugdhuis 10R20, 
Grote Markt 41 / Van 15 tot 17.30 uur

Vrijdag- en
zaterdagavond

DE rUSTIGE Jeugdhuis 10r20, Grote Markt 41 / 20 uur

GezOndHeIdSWandeLInGen

Elke maandag en woensdag Netepark / 10 uur

Elke dinsdag en woensdag Administratief centrum / 10 uur

OP FeeStdaGen zIJn er Geen WandeLInGen.

BUrGErZAKEN

 Geboorten

 28/12 Wannes, zoon van Violette Vervloet en Gie Schaeken

 02/01 Alyana, dochter van Kim Vissers

 08/01 Yara, dochter van Nele Goossens en Tom Lathouwers

 09/01 Nanou, dochter van Kathleen Van riet en Pascal Smans

 13/01 Floris, zoon van Griet Helsen en Pascal Druyts

 15/01 Matheo, zoon van Melissa Gios en Tom Pelsmakers

 16/01 Aiden, zoon van Paola Bult en Artur van den Hil

 18/01 Leonie, dochter van Nadine Jonkers en Koen Van Elsen

 20/01 Verona, dochter van Nona Pleysier en Nimai Vanderheyden

 20/01 Dirk, zoon van Hilde Lambrechts en Bjorn Dirckx

 21/01 Sari, dochter van Liesbeth Lievens en rutger Moons

 22/01 Siebe, zoon van Ghinger Van Mechelen en Geert Van Wolputte

 22/01 Janne, dochter van Anneke Peeters en Tim Baeyens

 24/01 Hilal, dochter van Fadime Safak en Mehmet Akkus

 24/01 Hendrik, zoon van Liesbeth Van Doninck en Wim Dejonghe

 28/01 Tille, dochter van Ellen Bruynseels en Jan Van Olmen

 28/01 Nisrine, dochter van Kathleen Meeussen en 

  Karim Boumohcine Fahsi

 Overlijdens

 01/12 Lodewijk Verlinden (71)

 04/01 Maria Sterckx (83), weduwe van Lodewijk Wouters

 07/01 Jack Dom (55)

 07/01 Lodewijk Ceulemans (78), echtgenoot van Maria Cloots

 08/01 Augusta Van den Bergh (78), weduwe van Jozef Peeters

 14/01 Joseph Serneels (92), echtgenoot van Mathilda Kevelaers

 14/01 Maria Moons (86), weduwe van Karel Janssens

 14/01 Frans Ven (97), weduwnaar van Josephine Vangenechten

 15/01 Franciscus Kerckhofs (86), echtgenoot van Constantia Verlinden

 16/01 Petrus Verboven (82), echtgenoot van Josepha Samyn

 17/01 Gustaaf Oltenfreiter (84)

 18/01 Ludovica De Backer (87), weduwe van Pieter Leirs

 25/01 raymond ruts (65), echtgenoot van Agnes Peeters

 28/01 Peter Suetens (40)

 29/01 Jan Voorspoels (90), weduwnaar van Julia Verwimp

 30/01 Irena Van de Sande (74), weduwe van Aloïs Verheyen

 30/01 Felix Cuypers (73)

 01/02 Gislaine Dillen (83), weduwe van Victor von Arx

 Huwelijksaankondigingen

 Jan Saesen (Herentals) en Alice Cuypers (Herentals)

 Werner Meys (Herentals) en Beatrix Verbeeck (Herentals)

 Geert Proost (Herentals) en Marijke Vereycken (Herenthout)

 Peter Baert (Herentals) en Yasmin Van Camp ( Herentals)

 Huwelijken

 Mario Peeters (Herentals) en Helena Vera Cruz Abrantes da Cunha 

 (Herentals)

 Joris Van Dingenen (Herentals) en Ting Xiao (China)
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nUTTIGE TElEFoonnUMMERS

Aids-telefoon Vlaanderen 078-15 15 15

Anonieme Alcoholisten Els 014-22 29 47
 rené 014-51 20 51
 Karel 014-51 55 48
 Lydi 014-22 25 17

Autisme-telefoon 078-15 22 52

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

Boskat 014-23 31 36

Buurtcontactpunt De Klink 014-24 66 90

CardStop 070-344 344

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

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

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

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

Diabetes Infolijn 0800-96 333

Dienstencentrum voor senioren, Begijnhof 17 014-28 20 00

DocStop 00800-2123 2123

Drughulp - Hofkwartier 23 014-23 34 01

Eandis 078-35 35 00

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

Eurofoon, Europese Unie 078-15 19 92

IOK - Geel 014-58 09 91

JAC - Hofkwartier 23 014-23 34 01

Awel 102

Kankertelefoon 078-15 01 51

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 132 015-23 73 93

MS-Liga Antwerpen 03-887 48 18

PIDPA (klantenservice) 0800-90 300

Woonzorglijn 078-15 25 25

Slachtofferhulp - Hofkwartier 23 014-21 08 08

Tele-onthaal 106

Vertrouwensartsencentra 02-533 12 11

Vlaamse wegentelefoon 0800-122 66

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

Zit Stil (ADHD)  03-830 30 25

drInGende HULP

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 

De Lijn 070-220 200

bpost - Belgiëlaan 51 022-012 345

Diftarinformatielijn 0800-97 687

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22 014-23 17 18

Jeugddienst - Stadspark z/n 014-21 21 86

Kringwinkel Zuiderkempen - Lierseweg 136 015-23 73 93

Muziekacademie - Hikstraat 28 014-21 33 05

Netepark - Vorselaarsebaan 014-85 97 10

NMBS - Herentals 03-229 56 14

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

Politiezone Neteland - Molenvest 23 014-24 42 00

recyclagepark - Hemeldonk 10 014-85 92 40

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

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 014-21 28 00

Stedelijke werkplaats - Hemeldonk 014-85 92 40

Tekenacademie - Markgravenstraat 77 014-28 51 55

Toerisme Herentals - Grote Markt 35 014-21 90 88

Verkeerseducatief centrum - Vorselaarsebaan 014-22 04 44

Werkwinkel - Molenvest 21 014-24 89 60

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11
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SPrEEKUrEN

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

rijksdienst voor pensioenen
eerste dinsdag van 10 tot 12 uur 

Federale overheidsdienst Sociale zekerheid 
(uitkeringen aan mensen met een handicap) 
tweede dinsdag van 10 tot 12 uur 

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

zelfstandigen)
tweede woensdag van 9 tot 11 uur

Commissie voor Juridische Bijstand
gratis juridisch advies door een advocaat
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 

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

De Warande, Warandestraat 42, Turnhout.

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

Spreekuren OCmW Herentals
-  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

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: tel. 014-28 50 50.

burgemeester Jan Peeters 
Politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, algemeen beleid en coördinatie, 
communicatie en informatie, bevolking en burgerlijke stand, openbare werken 
en gemeentelijk patrimonium

maandag van 18 tot 19.30 uur
vrijdag van 9 tot 11 uur
[i] burgemeester.jan.peeters@herentals.be

schepen mien Van Olmen
ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, monumenten en 
landschappen, landbouw en plattelandsontwikkeling

maandag van 10 tot 12 uur of na afspraak
[i] schepen.mien.van.olmen@herentals.be

schepen Jan Bertels
Financiën, jeugd, internationale samenwerking, informatica, huisvesting, 
OCMW en kerkfabrieken

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

schepen Ingrid ryken
Cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, erfgoed en  
museumbeleid, toerisme en jumelages

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

schepen Wies Verheyden 
Sport en personeel

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

schepen Jan michielsen
Mobiliteit, middenstand en lokale economie, markten en foren

alleen na afspraak
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be

schepen anne-mie Hendrickx
Preventie, gelijke kansen en integratiebeleid, gezondheidsbeleid,   
kinderopvang, sociale economie en seniorenprojecten

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

schepen Fons michiels
Sociale zaken en voorzitter OCMW

alleen na afspraak
[i] voorzitter@ocmwherentals.be



maart 201324

OPenInGStIJden StadSdIenSten
ma dI WO dO Vr za zO

admInIStratIeF CentrUm
 

09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

CC ’t SCHaLIken 09.00-12.00

17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

BIBLIOtHeek GILdeLaan
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00

11.00-20.00
14.00-20.00

10.00-12.00
14.00-20.00 14.00-17.00

10.00-12.00

BIBLIOtHeek nOOrderWIJk 14.00-16.00 18.00-20.00 10.00-12.00

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

JeUGddIenSt 09.00-12.30
13.30-16.30
17.30-19.30

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

SPOrtdIenSt 09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

StadSarCHIeF 08.30-12.00
13.30-16.00
18.00-19.30

08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00 08.30-12.00
13.30-16.00

08.30-12.00
13.30-16.00 op zaterdagen 

2 en 16 maart 
open van  

9 tot 12 uur

tOerISme HerentaLS 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00 10.00-14.00

StedeLIJke WerkPLaatS 08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

SCHaatSBaan

SCHaatSBaan BLOSO 09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
18.30-21.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00
17.30-20.30

14.00-16.00
16.30-18.30 
19.00-20.30

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

Het netePark

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

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

WedStrIJdBad 07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
18.00-21.00

09.00-17.00 09.00-17.00


