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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2018

Beste vrienden,

Dit is het programma van Groen Herentals.
Ik hoop dat jullie het lezen zoals een programma bedoeld is: als een reeks voorstellen die er op
gericht zijn om Herentals, Noorderwijk en Morkhoven beter te maken. Dit is géén reeks beloften. Dit
is géén boekje met dingen ‘die wij gaan doen’, dit is een boekje met dingen ‘waar wij voor werken’.
Als we dat van in het begin duidelijk afspreken, dan is er geen ruimte voor verwarring. De enige
beloften die we wel doen, zijn heel simpel: dat we onze mouwen zullen opstropen en opnieuw zes
jaar ons best zullen doen.
Welke voorstellen we zullen kunnen omzetten in werkelijkheid, hangt immers af van jullie. Een
politieke partij kan maar zo veel realiseren als ze steun van de bevolking heeft.
Groen Herentals heeft een programma en een team van kandidaten dat klaar is om te besturen.
Maar wij zullen niet mee aan tafel zitten, tenzij u daarvoor kiest. En als we niet aan tafel zitten,
kunnen we voorstellen wat we willen, dan doet de meerderheid, net als de afgelopen 12 jaar, zijn
goesting.
Wij vragen u dan ook als u in het stemhokje staat heel eenvoudig even na te denken: “Is er de
afgelopen zes jaren zo hard voor ons en onze stad gewerkt als ik zou gewild hebben?”
Daarom vragen wij om uw steun en uw stem op 14 oktober.
Want samen staan we sterker!

Peter Verpoorten

Evelyn Breugelmans

Fractieleider Groen Herentals
2e Plaats

Lijsttrekker

Wij danken de Bestuursdiensten van de Stad Herentals, de Derde Wereldraad, de Jeugdraad, de
Seniorenraad, de Raad voor personen met een Handicap, Bosgroep Zuiderkempen, Groep Talent, het
STEM – platform, Beweging.net, Eandis-Infrax, de Koning Boudewijnstichting, de Christelijke
Mutualiteit, De Fakkel VZW en Den Dorpel VZW voor hun inbreng bij het opstellen van dit
programma.
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PROGRAMMA GROEN HERENTALS 2018-2024
SAMEN STERKER

Groen Herentals wil een beleid voeren dat gericht is op:
- meerwaarde voor burgers en bedrijven;
- een warme maatschappij waarin ieder mens zich thuis en veilig voelt;
- een gezond leefmilieu en een groene leefomgeving.
Zo kijken we naar alle dossiers die op ons bureau terechtkomen, zelfs al staan ze niet in ons
programma vermeld.

3

INHOUDSTAFEL
1. Ondernemend Herentals – Meerwaarde

Economie
1. Industrie
2. Landbouw
3. Markten
4. Investeringen in alternatieve energie
5. Investeringen van de stad
6. Sociale economie

MASTERPLAN KERNWINKELGEBIED HERENTALS
1. Mobiliteitsaspecten
2. Belevingswinkelen

Financiën
Personeelsbeleid
Vredegerecht
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2.

Sociaal Herentals – Mensen & maatschappij

MASTERPLAN SOCIALE ZAKEN

Wonen
1. Stadsvernieuwing
2. Woonbeleid
Onderwijs
Gezondheid
Solidariteit
1. Doelgroepen
2. Noord-Zuid, mensenrechten en vredesbeleid
Personeelsbeleid
Vrijwilligerswerk
Ouderen
1. Actieve ouderen
2. Ouderen: voorzieningen en zorg op maat
Toegankelijkheid
Jeugd
Kinderopvang
Openheid & communicatie
Politiezone Neteland - handhavingsbeleid criminaliteit & overlast
Brandweerzone Kempen
Cultuur
1. Academies
2. Stadsarchief, patrimonium, Fraikinmuseum & museumbeleid
3. Begijnhof
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4. Bib
5. ’t Schaliken
6. Cinema
Sport
Verenigingsleven en buurtwerking
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3. Duurzaam Herentals – Milieu

Ruimtelijk beleid
1. RO & Stedenbouw
2. Stads - & speelbossen
Mobiliteit
Milieu, Natuur & waterbeheer
Nationaal Park Kleine Nete
Energie
Afval
MASTERPLAN DIERENWELZIJN
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1. Ondernemend Herentals

Economie
1. Industrie
Herentals moedigt de lokale industrie aan duurzaam te ondernemen.
De stad ondersteunt alle initiatieven tot een vergroening van onze industrie en zet actief in op
groene en lokale werkgelegenheid.
Er worden met de lokale bedrijven afspraken gemaakt over mobiliteit, regenwaterbuffering,
de aanleg van groendaken en installaties voor de opwekking van groene energie.

2. Landbouw
Herentals promoot op actieve wijze bio-landbouw. We denken hiervoor tevens aan vormen
van medefinanciering of samenwerking met CVBA De Landgenoten. De stad begeleidt de
overstap van industriële naar organische landbouw.
De stad promoot tevens het ‘korte keten’ - concept, zodat onze burgers vooral bij onze lokale
boeren terecht kunnen. Ook zorgboerderijen en plukboerderijen helpen om de mensen terug
dichter bij de voedselketen te brengen.
De stad engageert zich ervoor dat er géén nieuwe industriële stallen bijkomen of bestaande
worden uitgebreid.
De stad steunt en promoot de lokale Voedselteams en onze lokale VELT-afdeling. De
volkstuinwerking wordt ondersteund en zo mogelijk uitgebreid.
De stad gaat akkerrand- en oeverbeheersovereenkomsten aan met de lokale landbouwers om
de natuurwaarde van onze landbouwgebieden te verhogen.

3. Markten
De vrijdagmarkt mag de terrassen van de horeca op de Grote Markt niet langer hinderen. De
markt op de Grote Markt moet een meerwaarde zijn, géén last.
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4. Investeringen in alternatieve energie
De stad investeert zelf in projecten voor het opwekken van alternatieve energie (zon, wind,
water,…) om zo de baten van de productieopbrengsten te spreiden over de hele bevolking.
De stad stelt voor elk windmolenproject op haar grondgebied de eis dat deze projecten door
participatie van buurtbewoners voor 40 percent in handen komen van onze inwoners.
Herentals onderzoekt in samenspraak met het Vlaams Instituut voor Technologisch
Onderzoek, de elektriciteitsmaatschappijen en de Kempische buurgemeenten de
mogelijkheden voor geothermische energieopwekking.

5. Investeringen van de stad
De Stad zal in haar aanbestedingen oog hebben voor eerlijke handel, eerlijke
handelspraktijken, duurzaam ondernemen en sociale tewerkstelling. Deze doelstellingen
worden meegenomen in de lastenboeken van de aanbestedingen.
De stad investeert in duurzame en ethische beleggingen: niet in wapens, kernenergie,
industriële landbouw, tabak en kinderarbeid, maar wel in ondernemingen die het recht van
arbeiders om zich te organiseren respecteren, en die sociale minimumnormen en een
milieuvriendelijke bedrijfspolitiek hanteren.

6. Sociale economie
De stad ondersteunt Groep Talent, die organisaties in de Kempen groepeert die ervoor zorgen
dat mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt op maat van hun talenten een goede
job vinden, en werkt met hen een partnerschap in armoedebestrijding uit.
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MASTERPLAN KERNWINKELGEBIED
Mobiliteitsaspecten
DOEL: Garanderen van de bereikbaarheid van het stadscentrum zonder dat
dit de gezelligheid mag hinderen
-

De eerste stap is de oprichting van een Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)
Parkeerbeheer Herentals voor het management van het parkeerbeleid in Herentals
(inning gemeentelijke retributies, organisatie bewonersparkeren, participatie in
ondergrondse parkeergarages). Dit AGB is belangrijk voor de financiering van de
noodzakelijke investeringen in parkeerinfrastructuur en voor de continuïteit en
overzichtelijkheid van het beleid te garanderen.

-

Via dit AGB zullen we ondergrondse parkeergarages realiseren om de impact van de
auto op het straatbeeld van centrum fors te verminderen.

-

Zo gaan we stap voor stap over tot het autovrij maken van het kernwinkelgebied
binnen de oude stadsvesten.

Belevingswinkelen
DOEL: Inzetten op ‘Belevingswinkelen’ van uit het idee ‘Herentals heeft in het
echt wat alle shoppingcentra achterna proberen te doen’
-

De eerste stap is de oprichting van een Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)
Winkelcentrum Herentals voor actief management van het winkelgebied in en rond
de oude stadsvesten.

-

Dit AGB werkt aan het actief aantrekken van ‘gewenste’ ketenwinkels, outlets en
flagshipstores die een uitgebreide aantrek hebben, en dit ter ondersteuning van onze
kernwinkelstraten en lokale ondernemers.
We streven daarbij naar een mix van restaurants, koffiehuizen, winkels en cultuur
(belangrijke stap: opnieuw een cinema in Herentals centrum)
We zorgen dat de inrichting van de markt zo is dat de aanwezige horecazaken een
terras hebben dat niet voor elk evenement en markt dient verplaatst te worden.
Markten en evenementen dienen ter ondersteuning van het stadsweefsel en worden
zo georganiseerd dat ze het stadsweefsel niet hinderen maar verrijken.

-

-

-

Dit AGB voert een actief stedelijk Evenementenbeleid dat zorgt voor aantrek voor
ons stadscentrum – vb. voetbalmatchen op groot scherm, seasonal themeshopping,
zomers ijskreemfestival, ondersteuning braderij & shoppingweekends van de
middenstand,…
Het AGB neemt het initiatief tot het plaatsen in het kernwinkelgebied van
interactieve plattegrondborden waar mensen kunnen zien welke winkels,
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-

-

-

restaurants, koffiehuizen er in het kernwinkelgebied allemaal aanwezig zijn (of
ontwikkeling van een mobiele app) en zo makkelijk kunnen zien waar ze moeten zijn.
Aan de uitgang van de ondergrondse parkings wordt door het AGB een ‘seasonal
folder’ ter beschikking gesteld van de shoppers met een plattegrond van de
winkelstraten en de geplande activiteiten (of via de app).
Het AGB beheert de inrichting van het kernwinkelgebied met terrasjes aan de
aanwezige koffiehuizen en restaurants, kleine foodtrucks, zitbanken, geveltuintjes,
bomen en kuipplanten, kleine speelhoekjes, street art, kerstverlichting, …
Het AGB is verantwoordelijk voor het op punt zetten muziekinstallatie in het
kernwinkelgebied.

-

Het AGB zet zich in voor het actief aantrekken van ‘spaarprogramma’s’ die
getrouwheid aanbieden aan klanten (denk aan de samenwerking tussen Brussels
Airlines Miles & More en Maasmechelen Village).

-

Het AGB investeert in een actieve citymarketing van ‘Herentals shoppingstad’ op
regionale tv, online,…
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Financiën
De stad werkt voor bankzaken, zoals leningen en zichtrekeningen, enkel samen met banken
die ethisch bankieren.
Herentals telt talloze belastingen, opcentiemen en retributies. Er wordt gekeken naar een
rationalisering, optimalisering en vereenvoudiging van de gemeentefiscaliteit.
Herentals voert een verstandige & sociaal progressieve belastingpolitiek waarbij de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen.
Het principe ‘de vervuiler betaalt’ is een kernpunt van de gemeentefiscaliteit.
Er worden geen belastingen geheven die een drempel vormen voor de toeristische ontplooiing
van Herentals. We schaffen de belasting op toeristische overnachtingen af.
Er wordt een beleid gevoerd dat onze winkels, die kunnen aantonen aan de gemeente dat ze
actief hun afval minimaliseren en energiezuinig werken, steunt. De stad laat hiertoe een
energie – en afvalbeleidsaudit doen en ondersteunt onze winkels om resultaten te boeken.
Aan de andere kant wordt er een gemeentelijke belasting voorzien ter ontrading van
plastieken winkeltassen.

Personeelsbeleid
De stad voert een burgergericht beleid waarbij de personeelsleden meer in het stedelijk beleid
betrokken worden.
De expertise van het stedelijk personeel wordt zo efficiënt mogelijk aangewend in het
uitvoeren van de beslissingen van het College en de Gemeenteraad.
De Stad voert een personeelsbeleid dat streeft naar competentie en diversiteit in het
personeelskader.

Vredegerecht
De Stad neemt alle mogelijke initiatieven opdat Herentals de zetel van een Vredegerecht blijft
of opnieuw wordt. Het gebouw waar momenteel de SAMWD gevestigd is in de Hikstraat
wordt hiervoor ter beschikking gehouden (en gebruikt voor de zittingen ‘sous l’arbre’ in
tussentijd).
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2.

Sociaal Herentals

MASTERPLAN SOCIALE ZAKEN
In de dagdagelijkse praktijk zien we dat er nog te veel mensen en gezinnen door de mazen van het
vangnet vallen. We streven voor Herentals via een universeel loket en een modulaire hulpverlening,
naar een sluitend systeem, dat zorgt dat iedereen kan rekenen op de steun van ons sociaal systeem.

Universeel loket
Het OCMW (of, na de integratie in de stadsdiensten, de sociale dienst van de Stad) is het universele
aanspreekpunt voor elke hulpvraag. Vaak worden mensen met een hulpvraag van het kastje naar de
muur gestuurd – dit mag niet langer het geval zijn.
In onze stad komt er een universeel sociaal loket, waar je met elke hulpvraag ene elke zorgnood
terecht kan, waarbij de sociale dienst er borg voor staat dat je vraag bij de juiste dienst terecht komt.
De sociale dienst beheert ook één dossier voor elke burger, waarin elke hulpvraag en zorgnood wordt
meegenomen.
De sociale dienst zal ook begeleiding waarborgen van elke burger van onze Stad tot er de garantie is
van de overname van het dossier door een ander OCMW/sociale dienst – te vaak vallen er mensen
zonder begeleiding omdat de verschillende sociale diensten elk menen dat het niet hun
verantwoordelijkheid is.

Modulaire hulpverlening
De versnippering van het sociale landschap zorgt vaak dat mensen niet krijgen wat ze nodig hebben
en dat ze niet vinden waar ze recht op hebben. Dit zorgt voor schrijnende situaties voor de
betrokkenen zelf en hun gezinnen – dit mag niet langer het geval zijn.
Elke burger heeft één dossier bij de sociale dienst, en deze zal een screening maken van de gehele
levenssituatie van elke burger die bij hen terecht komt (en in een tweede fase, overgaan naar het
zoeken naar verdoken en vergeten zorgnoden bij onze burgers van wie er nog geen dossier bestaat).
Deze screening geeft aanleiding tot het modulair aanpakken van de problemen, hulpvragen en
zorgnoden op elk levensgebied:
-

Woonst
Nutsvoorzieningen
Opleiding
Werk
Inkomen, kindergeld, studietoelages
Mobiliteit
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-

Opvoedingsondersteuning
Jeugdrechtbank
Verslavingsproblematieken
Medische problematieken en gezondheidszorg
Psychische problematieken
Administratieve problemen (mutualiteit, verzekeringen, werkloosheidskas, VDAB, RVA,…)
Juridische problemen
Schulden en budgetbeheer
Vermogensbeheer voor mensen die dat niet meer zelf kunnen
…

Elk van deze problematieken worden bekeken door de sociale dienst en meegenomen in het algemene
sociale dossier van de betrokkene.

Wonen
We streven naar een stapsgewijze uitbreiding van het aanbod betaalbare en kwaliteitsvolle woningen
in het stadscentrum. Het is ook belangrijk dat alle huurwoningen in Herentals voldoen aan
kwaliteitseisen: dubbel glas, dakisolatie, WC met dubbele knop, spaardouche, … . Een lagere
energiefactuur maakt een groot verschil voor mensen met een beperkt inkomen.
We onderzoeken de mogelijkheid tot het verkorten van de wachttermijn voor een huursubsidie voor
mensen al jaren op de wachtlijst staan voor een betaalbare.
De sociale dienst fungeert ook voor wonen als een loket dat een antwoord biedt op alle vragen in
verband met wonen en nutsvoorzieningen, en het verder helpen van de betrokken burgers door de
verantwoordelijke diensten opvolgt.
Inkomen
Wij streven er naar om de uitkeringen die door het OCMW of de sociale dienst worden uitbetaald
door een bijpassing boven de armoedegrens te tillen. We beperken ons dus niet tot het uitkeren van
het strikte wettelijke minimum, maar geven de hulpvragende gezinnen een menswaardig inkomen.
Ook de opname in een rusthuis mag mensen niet in de armoede duwen. Zo komt de Stad na sociaal
onderzoek tussen in de rusthuisfactuur van onvermogenden.
Tewerkstelling
De Stad streeft naar de actieve inschakeling van iedereen in onze samenleving. Hiervoor zijn
verschillende mogelijkheden: via een job in het reguliere arbeidscircuit of via een job bij Groep Talent als tewerkstellingsplek in het systeem van arbeidszorg of via het systeem van ‘tijdelijke werkervaring’
(het vroegere ‘artikel 60’).
De Stad doet zal via de screening van de sociale situatie van de burgers ook langdurig werklozen
aanmelden bij Groep Talent om hen actief in te schakelen.
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Wonen
1. Stadsvernieuwing
Het binnengebied tussen het Schaliken, het Hof en de Nieuwstraat wordt volledig heringericht
tot een open centraal plein- & parkgebied. Het stadspark wordt in deze aantrekkelijke
wandel- & recreatiezone geïntegreerd.
We verbinden het Stadspark met het Begijnhofpark door een groene wandelboulevard met
bomen over de Belgiëlaan en de Augustijnenlaan. We onderzoeken of deze wandelboulevard
kan gecombineerd worden met opnieuw water in de stad te brengen via de route van het
gedempte kanaal.
De Stad organiseert een Begijnhofparkcafé met zonneterras in ‘het Convent’ aan het
Begijnhof, zo verhogen we de aantrek van het Begijnhofpark.
De site van de Carrefour en de Aldi aan de ring wordt zeer inefficiënt gebruikt. Door
ondergronds te gaan met parkeren en de winkels in te werken in wooncomplexen kunnen er
op deze locatie gigantische ruimtewinsten geboekt worden en de leefbaarheid van de buurt
verhogen.
In het stadscentrum streven we ernaar om de straten terug te geven aan fietsers en
voetgangers. Voor het autoverkeer voorzien we randparkings aan de rand van het historische
stadscentrum. Er worden zoekzones aangeduid voor de realisatie van deze randparkings.
Het AGB Winkelcentrum Herentals beheert de inrichting van het stadscentrum
(kernwinkelgebied) met terrasjes aan de aanwezige koffiehuizen en restaurants, kleine
foodtrucks, zitbanken, geveltuintjes, bomen en kuipplanten, kleine speelhoekjes, street art,
kerstverlichting, …
Herentals ondersteunt de plaatsing van regenwaterputten en het gebruik van regenwater
voor huishoudelijk en industrieel gebruik. Het beleid promoot groendaken voor betere
waterbuffering en stads- en geveltuintjes voor meer groen in de stad.
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2. Woonbeleid
Gezond wonen start bij een betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod. Wonen is tevens een
basisrecht waarin de gemeente een rol kan opnemen. Om aan de huidige woonbehoefte te
kunnen voldoen streven wij naar een evenwichtig woonlandschap.
Om de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten, moet er een charter worden
uitgeschreven door Stad Herentals aangaande projectontwikkeling over de ganse oppervlakte
van de gemeente. Hierin willen we speciale aandacht geven aan sociale woonvormen als
cohousing en kangoeroewoningen.
De stad bestrijdt actief de leegstand en streeft ernaar de oude industriële sites en
schoolgebouwen in het centrum te herwaarderen als gebieden voor duurzame woonvormen
en ecologische inbreidingsprojecten.
We streven er naar om woningen voor ouderen zo veel mogelijk in het stadscentrum te
vestigen zodat zij makkelijk kunnen deelnemen aan het sociaal leven.
Het stedelijk woonbeleid wordt gestoeld op de inzichten van de Vlaamse Bouwmeester met
betrekking tot kwalitatief wonen in de steden. We streven er naar om het aantal auto’s per
inwoner - door het aanbieden, promoten en ondersteunen van duurzame transportmiddelen fors naar beneden te halen.
Nieuwe verkavelingen kunnen slechts zeer uitzonderlijk; ze dienen steeds de aanwezige kleine
landschapselementen te respecteren, te voldoen aan passiefhuisnormen en voldoende
gemeenschappelijke groene speel- en ontspanningsruimte te bevatten voor kinderen. De
leefkwaliteit van de stad voor onze burgers staat steeds op de eerste plaats.
Groen en natuur in de buurt is belangrijk om te ontspannen en bij te komen van de dagelijkse
stress en biedt de mogelijkheid tot het afbakenen van stiltezones. Het groen in parken en
open ruimten levert een bijdrage aan klimaatadaptatie (bv. door waterretentie) en reduceert
de hittestress. Bomen creëren een aangename en rustgevende woonomgeving en bieden
beschutting en schaduw. Zeker op plaatsen waar geen groen aanwezig is moet nagekeken
worden hoe dit aanpast kan worden. Elke wijk van het stadscentrum dient te beschikken over
groene open ruimte voor spelende kinderen. Bovendien moeten we rekening houden met de
talloze nieuwe gezinnen die zich vestigen in Morkhoven en Noorderwijk. Ruimte voor sport en
ontspanning voor de jeugd, moeten we in de 3 deelgemeenten voorzien.
Bestaande socio-culturele infrastructuur (bibliotheek, cultuurcentra, theaters, … ) wordt
omgevormd tot laagdrempelige plekken voor sociale ontmoeting.
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Onderwijs
De stad voert een actief beleid dat erop gericht is de schoolgaande jeugd zich thuis te doen
voelen in de stad.
We sluiten een convenant met de scholen zodat de Sociale Dienst van de Stad ondersteuning
biedt bij het aanvragen van studietoelagen en tussenkomt bij dossiers met
betalingsmoeilijkheden van de schoolfacturen. We maken met scholen de afspraak om de
schoolfacturen zo laag mogelijk te houden en niet via de kinderen te communiceren in geval
van betalingsmoeilijkheden. We vragen de scholen om een plan armoedebestrijding op te
maken in samenwerking met de organisaties voor armoedebestrijding en de Sociale Dienst
van de stad.
De stad voorziet voldoende rustige plaatsen voor jongeren om tijdens de blok te studeren
zonder dat zij hier bij gehinderd worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de
noodzakelijke faciliteiten voor de moderne student (stopcontacten, wifi,…).
De stad ondersteunt, in samenspraak met de Centra voor Leerlingenbegeleiding, de scholen
bij het voeren van een geestelijk gezondheidsbeleid voor jongeren.
De stad voert tevens een actief beleid om een deel van de werking van de Thomas More
Hogeschool naar Herentals te halen.
Mensen moeten vaak veranderen van job en er ontstaan meer en meer opleidingen buiten
het regulier onderwijs. De stad streeft er naar om een leerwinkel, waar mensen begeleid en
geöriënteerd worden, naar Herentals te halen. Daarnaast volgen meer en meer mensen
opleidingen bij CVO-DTL Herentals. Het volwassenonderwijs wordt in de nabije toekomst
hervormd en grootschaliger. De stad ondersteunt een belangrijk inplantingspunt in Herentals.
De arbeidsmarkt en de samenleving digitaliseert meer en meer. De stad start overleg tussen
het regulier onderwijs, bedrijven, volwassenonderwijs, het Convent en vrijwilligersinitatieven
zoals Coderdojo, zodat jong en oud voldoende kansen krijgen om op een betaalbare
manier gevormd worden. Hiertoe sluit de Stad zich aan bij het STEM-academie netwerk, en
faciliteert de aansluiting van de daartoe in aanmerking komende scholen en verenigingen op
ons grondgebied.
Naast waardevolle initiatieven als het Jumelagecomitee, organiseert de stad jaarlijks een
uitwisselingsproject in de vorm van een inleefreis.1

1

Zoals bijvoorbeeld wwoof.be (vanaf 18 jaar kan tegen kost en inwoon een stage doorlopen op een

ecologische boerderij, en dit wereldwijd.)
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Gezondheid
Gezondheid verdient een centrale plaats in het gemeentelijk beleid. We vertrekken hierbij
vanuit de wetenschap dat gezondheid, breed benaderd, een bepalende factor is in het goed
functioneren van de samenleving. Een goede gezondheid van de burgers is bepalend voor een
goed functionerende economie, sociale vooruitgang, onderwijs, innovatie, veiligheid, ...
Tegelijk heeft elk beleidsdomein op zijn beurt de sleutel in handen om gezondheid te
verbeteren. Gezondheid heeft immers een multidimensionaal karakter. Vanuit dit inzicht
stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het principe ‘Health in all policies’ voorop.
Gezondheid dient deel uit te maken van elke beleidsbeslissing.
Het voeren van een participatief gezondheidsbeleid houdt in dat niet enkel de overheid de
volle verantwoordelijkheid op zich neemt. Bijgevolg moeten ook de burgers en het
middenveld een actieve rol in beleidsbepaling en -uitvoering toegemeten krijgen. De
installatie van een dynamische gezondheids-en welzijnsraad, bestaande uit burgers en
organisaties is een voorwaarde voor de installatie van een participatief gezondheidsbeleid.
De samenwerking tussen gemeenten en de verschillende actoren (zorgactoren, woonzorg-en
welzijnsvoorzieningen en onderwijsinstellingen, ...) moet bevorderd worden.
De gemeente moet haar rol van facilitator opnemen met de samenwerking in de
eerstelijnsgezondheidszorg, bij het creëren van zorg op maat en van een kwaliteitsvol
zorgcontinuüm en zorg. Dit kadert ook in ‘health in all policies’.
De inrichting van de eerstelijnszones en zorgraden moet heel wat kansen bieden om
zorgaanbod en zorgvraag beter bij elkaar te laten aansluiten. Lokale zorg- en
gezondheidsnoden kunnen sneller en nauwkeuriger gedetecteerd worden, de verwijzing kan
efficiënter en de samenwerking op de eerste lijn kan beter georganiseerd worden.
De armoedeproblematiek op gemeentelijk niveau dient te gebeuren op basis van
onderzoeken,
cijfergegevens
in
monitoren
en
barometers,
adviezen
van
beleidsondersteunende instellingen (VVSG, Gezond Leven, ...), maar ook op basis van
betrokkenheid van armoedeorganisaties en participatie van de armen zelf.
Het is voor elk gezin belangrijk dat zij op elk moment toegang hebben tot kwalitatieve en
betaalbare eerstelijnsgezondheidszorg.
De stad ondersteunt de wijkgezondheidscentra en de huisartsenwachtposten in overleg met
de lokale huisartsen.
De Stad investeert in onderzoek van de luchtkwaliteit en neemt de gepaste maatregelen om
de resultaten binnen de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie te brengen. Hierbij is
er prioritaire aandacht voor schoolomgevingen en woonwijken.
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Solidariteit
1. Doelgroepen
De stad voorziet in een uitbreiding van de vrijetijdspas voor mensen met een verhoogde
tegemoetkoming en onderzoekt een bredere toekenning van de vrijetijdspas voor andere
groepen met een vergelijkbaar profiel. Deze kan gebruikt worden voor het bezoek van het
Netepark, voor het betalen van de lidgelden van sportverenigingen en socio – culturele
verenigingen.
Herentals overlegt met de omliggende gemeenten opdat zij ook vrijetijdspassen invoeren en
elkaars vrijetijdspassen erkennen.
De stad streeft naar meer namiddagvoorstellingen in cultuurcentrum ’t Schaliken om de
toegankelijkheid voor kwetsbare groepen te verhogen.
De stad stelt een werkgroep aan om een plan ‘autismevriendelijke stad’ uit te werken te
voorbereiding van de ondertekening van de intentieverklaring autismevriendelijke stad.
De stad is een gastvrije gemeente die asielzoekers en vluchtelingen warm onthaalt. Het
Lokaal Opvang Initiatief (LOI) organiseert opvang voor asielzoekers tijdens hun asielprocedure
en maakt vluchtelingen wegwijs in de gemeente. De werking van het Convent staat open voor
anderstalige nieuwkomers.
Waar mogelijk ondersteunt onze gemeente vrijwilligersgroepen die nieuwkomers
ondersteunen logistiek of financieel. De stad moedigt scholen aan om vanuit hun GOK-beleid
(Gelijke Onderwijs Kansen) bijles Nederlands te geven en/of ontmoetingen te organiseren,
stimuleert bedrijven om hun vacatures open te stellen voor erkende vluchtelingen en zet
jeugdbewegingen aan om vluchtelingenkinderen mee te laten spelen in de werking.
De stad blijft een jaarlijks ontmoetingsfeest organiseren (2019 voor de 21 e maal).
De erkende vluchteling wordt via het universeel loket van de sociale dienst begeleid bij het
zoeken naar een woonst en tewerkstelling.
De stad onderzoekt de noden van buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die noodgedwongen
moeten overnachten in onze stad en zorgt dat ze over een menswaardige omkadering
beschikken.
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2. Noord-Zuid, mensenrechten en vredesbeleid
De stad gebruikt en promoot fairtradeproducten.
Indien Herentals noodhulp geeft bij rampen zal dit niet van het gewone budget
‘ontwikkelingssamenwerking’ komen, maar worden er bijkomende middelen voorzien.
De stad streeft naar nieuwe verzusteringsgemeentes in andere werelddelen.
Via de Derde Wereldraad en de tweejaarlijkse Wereldtalsactie worden mensenrechten,
eerlijke handel en duurzaam ondernemen onder de aandacht van de bevolking gebracht.
De Stad ondersteunt de 11.11.11 – actie en de Kom op tegen Kanker actie. De opbrengst van
de verkoop van afgevoerde boeken van de bibliotheek blijft ten voordele van 11.11.11.
Herentals wordt Vredesgemeente. Wij zetten de Internationale Dag van de Vrede op 21
september en Wapenstilstand op 11 november in de kijker.
Herentals ondertekent het ’Majors for peace’ engagement tegen kernwapens.

Personeelsbeleid
De Stad streeft naar een werkbare tewerkstelling voor alle personeelsleden. De Stad
Herentals voert in het kader hiervan een actieve gezinsvriendelijke politiek en biedt aan alle
personeelsleden een bijkomend familiaal verlof aan van 4 weken. Voor moeders – aansluitend
op de kraamtijd of het adoptieverlof, voor vaders – aansluitend op het vaderschapsverlof of
het adoptieverlof, voor grootouders – op te nemen in het jaar na de geboorte of adoptie, in
overleg met de ouders van het kind.

Vrijwilligerswerk
De stad werkt een plan uit voor een betere coördinatie van vrijwilligerswerk: een centraal
aanspreekpunt, maakt de beschikbare informatie (zoals vrijwilligerswerk.be) beter bekend en
zorgt voor de gepaste ondersteuning.
De stad ondersteunt verder het buurtvrijwilligersproject.
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Ouderen
1.

Actieve ouderen

Groen Herentals pleit voor een mensvriendelijke leefomgeving met een toegankelijk openbaar
vervoer en veilige voetpaden, voldoende rust-, ontmoetings- en speelruimtes voor kinderen.
Jongeren en ouderen hebben immers hetzelfde belang bij een autoluwe omgeving.
Groen wil creatief mee zoeken naar aangepaste zorg om zorgbehoevende ouderen zo lang
mogelijk in de eigen buurt te laten wonen. We zetten daarvoor in op een buurtgebonden zorg.
Ouderen inschakelen
De gemeente schrijft gepensioneerden aan en tracht via een jaarlijkse vrijwilligersbeurs hun
talent te koppelen aan een lokale behoefte (leesouder in de school, aanleren van oude
technieken in de plaatselijke academie, medewerker van Rode Kruis, stads- of dorpsgids,
vrijwilliger in de bibliotheek, barhouder in de sportkantine,… )
Groen vindt het belangrijk dat ouderen actief blijven in de sport-, vrije tijds- en
cultuurverenigingen.
De Stad organiseert ontmoetingen tussen de plaatselijke raden (sportraad, cultuurraad,
jeugdraad) en de ouderenraad.
Het aanbod voor ouderen moet goed gecommuniceerd worden via een leesbaar en
overzichtelijk informatieblad en via één koepelwebsite voor aankondiging van alle
verenigingsactiviteiten.

Inclusief beleid voor en door ouderen
De opmaak van het beleid gebeurt in nauw overleg met de ouderen zelf. De Stad voorziet
inspraak via een lokaal ouderenplatform waar ouderenorganisaties, welzijnsorganisaties en
stadsbestuur een ouderenbeleid uittekenen.
De ouderenadviesraad bestaat niet alleen uit personen die een vereniging
vertegenwoordigen, maar ook uit niet-aangesloten ouderen. De ouderenadviesraad is
vertegenwoordigd in de Vlaamse ouderenraad. Het Stadsbestuur betaalt hiervoor het
jaarlijkse lidgeld en laat een afgevaardigde, en een plaatsvervangende afgevaardigde
verkiezen bij de installatie van de ouderenadviesraad. De ouderenbeleids-coördinator van het
stadsbestuur ondersteunt de werking van de ouderenraad.

2. Ouderen: preventie tegen vereenzaming een keuze voor zorg op maat
Groen kiest voor een buurtgebonden aanpak. We ontmoedigen grote woonzorgcentra
waarrond dan aangepaste woningen worden gebouwd aangezien deze leiden tot geïsoleerde
‘ouderenwijken’. Wij streven ernaar om mensen die niet langer in hun eigen huis kunnen
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blijven wonen, toch zo lang mogelijk in hun eigen buurt te laten wonen. De nabijheid,
bereikbaarheid en toegankelijkheid van diensten, voorzieningen en winkels zijn daarbij zeer
belangrijk.
De Stad voorziet een dagopvang voor senioren.
De stad zorgt voor een brede ondersteuning van mantelzorgers door middel van vorming en
informatie en een ontmoetingsruimte waar plaats is voor emotionele ondersteuning.

Toegankelijkheid
Groen pleit voor een ‘toegankelijkheidstoets’ voor alle beleid en elke realisatie, waardoor de
aandacht hiervoor is terug te vinden in alle beleidsdomeinen. Zo komen we tot het verhogen
van bereikbaarheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid van alle gebouwen en publieke
ruimten in onze stad.
Toegankelijkheid is immers niet enkel bedoeld voor mensen met beperkingen maar voor
“iedereen”. Iedere persoon wordt wel eens geconfronteerd met mobiliteitsproblemen en zeker
ook ouderen, kinderen, mensen met blessures, met kinderwagens, leveranciers, enz.
Een belangrijk aandachtspunt is het streven naar rechtlijnige voetpaden van minimaal 1,5 m
breed, waarbij mensen met buggy’s en rolwagens vlot kunnen kruisen. Er wordt een beleid
gevoerd om de voetpaden vrij te houden van obstakels.
Er wordt een onderzoek gevoerd naar de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, zowel
wat de haltes als wat de gebruikte voertuigen betreft. De resultaten van het onderzoek zullen
aanleiding geven tot het nemen van maatregelen voor de verbetering van de
toegankelijkheid.2 Bij bouw of verbouwing van publiek toegankelijke plaatsen en de private
woningmarkt streven we er naar dat bouwheren met toegankelijkheid rekening houden.3
De stad voorziet in voldoende zitbanken op het openbaar domein voor mensen die moeilijker
te been zijn, en de stad voorziet in voldoende eco-toiletten op het openbaar domein.

2

Op- en afstappen voor rolstoelgebruikers is heel moeilijk tot zelfs onmogelijk. Hiertoe kunnen volgende
maatregelen genomen worden: haltes verhogen; bussen verlagen; uitschuifbaar systeem bij bussen zodat het
niveauverschil wordt weggewerkt; zorgen dat zowel de perrons als de treinen toegankelijk zijn zodat er geen
verstelbare platforms meer nodig zijn.
3
Voorbeelden: geen niveauverschillen; liften waar nodig; toilet voor mensen met handicap;…
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Jeugd
Inclusief beleid voor en door jongeren
De opmaak van het beleid gebeurt in nauw overleg met de jongeren zelf. De Stad voorziet
inspraak via een lokaal jongerenplatform waar jongerenorganisaties, welzijnsorganisaties en
stadsbestuur een jongerenbeleid uittekenen.
De jongerenadviesraad bestaat niet alleen uit personen die een vereniging
vertegenwoordigen, maar ook uit niet-aangesloten jongeren. De jeugdraad is
vertegenwoordigd in de Vlaamse jeugdraad. Het Stadsbestuur betaalt hiervoor het jaarlijkse
lidgeld en laat een afgevaardigde, en een plaatsvervangende afgevaardigde verkiezen bij de
installatie van de jeugdraad. De jeugddienst ondersteunt de werking van de jeugdraad.

Jongeren in de Stad
De middagwerking van het Jeugdhuis wordt ondersteund, zodat de schoolgaande jeugd hier
tijdens de middagpauze terecht kan.
De herinrichting van het binnengebied tussen ’t Schaliken en de Nieuwstraat heeft bijzonder
oog voor de noden van de jeugd. Deze herinrichting brengt het JAC, de Jeugddienst en het
Jeugdhuis samen in een groene open ruimte, zodat jongeren makkelijk de weg vinden tussen
deze diensten.
Groen streeft er naar om een permanente fuiflocatie te voorzien, zodat de problematiek van
de beschikbaarheid van zaal ’t Hof en de overbevraging van het Jeugdhuis kan opgelost
worden.
De stad voert een behoeftenstudie uit naar de specifieke ondersteuningsnoden van de
verschillende jeugdbewegingen en de stedelijke jongerenwerking. De stad heeft vooral oog
voor veilige huisvesting van de jeugdverenigingen en het jeugdhuis (naar ongevalpreventie
enerzijds, maar ook naar inbraakpreventie anderzijds).
Het jeugdhuis kan kosteloos gebruik maken van haar locatie, en dient geen huur te betalen
aan de stad. Op deze manier kan de jeugdwerking opnieuw vertrekken vanuit de noden van
de jongeren en niet langer obsessief bezig te zijn met fondsenwerving.
De stad voorziet in elke buurt groengebieden, speeltuinen en sportpleinen waar kinderen en
jongeren terecht kunnen. Alle speeltuinen in Herentals zullen toegankelijk worden gemaakt,
zodat alle kinderen - met én zonder handicap - samen kunnen spelen.
De stad onderzoekt de inplanting in het centrum van een groene en ecologische overdekte
speel- en belevingsruimte zodat onze kinderen ook in de winter en bij slecht weer kunnen
spelen en ravotten.
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De stad voorziet zwemlessen, sportkampen en speelpleinwerking naargelang de vraag door
de inwoners, zodat de stormloop van de ouders op de beschikbare plaatsen in de toekomst
niet langer nodig is.
We zorgen in het Netepark dat ouders de zwemlessen van hun kinderen kunnen volgen en we
stellen de speeltuin van het Netepark het jaar rond gratis open.

Kinderopvang
De stad voert in samenspraak met het lokaal overleg Kinderopvang een behoeftenstudie
Kinderopvang en Naschoolse opvang uit.

Openheid & communicatie
De Stad moet een grote inhaalbeweging maken voor de digitalisering van de stadsdiensten en
de interne afwikkeling van dossiers.
De stad engageert zich om éénmaal per jaar een referendum te houden over een aantal
belangrijke beleidsdossiers. Herentals betrekt op een actieve manier zijn burgers bij projecten
en beslissingen.4

De stad ondersteunt participatie versterkende initiatieven zoals ‘GEK-oro’,
buurtvergaderingen over besteding deel budget inrichtingsprojecten, een burgerbegroting
waarbij elke deelgemeente een budget krijgt dat door burgers besteed kan worden.
De stad communiceert duidelijk over de activiteiten- en evenementenagenda in de stad en de
deelgemeenten.
De stad garandeert dat bewoners betrokken bij openbare werkenprojecten duidelijk ingelicht
zijn over de duur en hinder van de plaats te vinden werken.

4

Dit kan bijvoorbeeld door het digitale platform Citizenlab - een gebruiksklaar participatieplatform voor lokale
overheden.
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Politiezone Neteland - Handhavingsbeleid criminaliteit & overlast
Groen vindt de aanpak van sluikstorten & zwerfvuil een belangrijk punt voor een leefbare
stad. Vaak is er géén controle in het stadscentrum, waardoor het imago van de Stad ernstig
beschadigd wordt. De stad en de politiezone maken middelen vrij voor de aanpak van
sluikstorten en zwerfvuil.
De politie dient streng op te treden tegen onveilig verkeersgedrag ter bescherming van de
schoolgaande jeugd en de andere zwakke weggebruikers. Er dienen op regelmatige basis
controles op de reglementering op zwaar vrachtvervoer plaats te vinden in de dorpskernen
van Noorderwijk en Morkhoven. De politie voert het aantal snelheidscontroles in de
bebouwde kom en op kleine wegen waar een snelheidsbeperking van 30 of 50 km/h geldt fors
op.
Groen streeft naar het beperkte gebruik van CCTV – camera’s ter beveiliging van bepaalde
gebieden in de binnenstad die veel hinder en criminaliteit ondervinden (vb. fietsenparking
station, gekende locaties voor sluiktstorten).
Groen pleit voor de aanpak van lawaaisporten en lawaai-evenementen in het buitengebied.
Er worden door de stad en de politiezone middelen vrijgemaakt voor de controle op
onbewoonbare woningen en huisjesmelkerij. De Stad maakt middelen vrij voor de handhaving
van stedenbouwkundige voorschriften.

Brandweerzone Kempen
De stad ondersteunt de grondige vernieuwing van de brandweerkazerne en zorgt ervoor de
de brandweerpost Herentals in de nieuwe eengemaakte zone steeds behouden blijft.
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Cultuur
1. Academies
De stad bouwt een kunstencampus op de Molenvest om de academies op een fatsoenlijke
manier onderdak te geven in het hart van de Stad. Hierbij worden vanzelfsprekend duurzame
bouwtechnieken gehanteerd. De kunstencampus dient een architecturaal waardevolle
eyecatcher te zijn voor onze stad. In samenspraak met de cultuurraad wordt een
activiteitenplan opgesteld zodat culturele verenigingen tijd en ruimte krijgen voor
evenementen op de kunstencampus.
De academies krijgen ruimte en tijd om opvoeringen en exposities te brengen.
Vanaf september 2018 mogen de academies hun aanbod uitbreiden en aanpassen aan de
moderne noden. Er wordt ook een meerjarenplan uitgewerkt om tegemoet te komen aan de
steeds grotere vraag voor het uitoefenen van beeldende kunsten en fotografie. De stad
ondersteunt de academies zodat ze de nieuwe programmatie kunnen doorvoeren.
De academie werkt prioritair aan een betere integratie van cursisten met verschillende
culturele roots , o.a. via de deelname aan Europese projecten.
2. Stadsarchief, patrimonium, Fraikinmuseum & museumbeleid
Het stadsarchief wordt actief betrokken bij het beleid ter bescherming van ons historisch
patrimonium.
De stad onderneemt de nodige acties om dit historisch patrimonium te renoveren en
toegankelijk te maken.
De stad streeft naar een betere bekendheid en openstelling van het Fraikinmuseum dat op
deze manier een culturele trekpleister vormt voor Herentals.
Dit is een eerste actiepunt van de werkgroep museumbeleid die verder een visie en strategie
uitwerkt voor een degelijk erfgoed- en museumbeleid.
3. Begijnhof
Groen ijvert voor de herlokalisatie van de bejaardenwoningen aan de noordzijde van het
Begijnhof naar een andere plaats in het centrum, en de heropbouw van de afgebroken
historische noordvleugel van het Begijnhof.
Het Begijnhof is en blijft autovrij.
4. Bibliotheek
De stad richt een bibliotheekcafé in om de bib meer te integreren in het dagelijkse leven van
de stad.
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5. ’t Schaliken
De stad streeft naar een brede en diepgaande programmatie voor ons cultuurcentrum.
Er wordt een vergaderruimte voor een 100-tal personen ter beschikking gesteld aan de
verenigingen voor het verder uitbouwen van het aanbod van cursussen en workshops.
De werking van de cultuurraad krijgt een nieuw elan door het effectief betrekken van de
cultuurraad bij de planning en de stad onderzoekt de mogelijkheid om de functie van de
cultuurfunctionaris uit te breiden.

6. Cinema
De stad richt een gemeentelijke bioscoop in met een programma van zowel populaire als
artistieke films.

27

Sport
De stad voert een actief beleid in samenspraak met de scholen en de jeugd- en ouderenraad
om jongeren en senioren aan het sporten te krijgen.
De stad organiseert sportinitiaties via de lokale sportverenigingen in de scholen.
De stad informeert ouders over de mogelijkheden om sporten goedkoper te maken (o.m. via
steun van het ziekenfonds).
De bestaande sportfaciliteiten moeten uitgebouwd en onderhouden worden in samenspraak
met de lokale sportverenigingen en scholen. Hierbij wordt prioritair werk gemaakt voor de
inplanting van permanente terreinen voor de hockey- en baseball – club. De renovatie en
uitbreiding van de zwembaden van het Netepark wordt opgestart.
De sporthal in Noorderwijk moet grondig gerenoveerd worden, en het Noorderwijkse
zwembad herbestemd. We integreren deze in een volaardige ontspanningscampus voor
Noorderwijk (tezamen met het vernieuwde parochiecentrum). Wij streven zo veel mogelijk
naar gezamenlijk gebruik van sportfaciliteiten door scholen en verenigingen en zo min
mogelijk ruimtelijke impact van de sportinfrastructuur.
De stad gaat in overleg met de eigenaars van Golfterrein Witbos om de ecologische inrichting
van het terrein te waarborgen en om het terrein toegankelijk te houden voor fietsers en
wandelaars.
De stad voorziet groene buurtspeeltuinen en buurtsportpleinen waar kinderen en jongeren uit
de buurt veilig terecht kunnen.
De stad vertoont de voetbalwedstrijden van de nationale voetbalploeg (en andere nationale
sportevenementen) op groot scherm op de Grote Markt en op het plein achter de bibliotheek
in Noorderwijk. De toegang is gratis.
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Verenigingsleven en buurtwerking
De stad onderzoekt de inplanting van wijk- en buurtcentra als ontmoetingsplaatsen voor
mensen – dit naar het voorbeeld van het buurt huis in Diependael en de Boekerij op de
Molekens.
De stad vernieuwt het parochiecentrum in Noorderwijk en integreert dit in de nieuwe
ontspanningscampus Noorderwijk.
De stad ondersteunt inwoners die buurtfeesten organiseren door materiaal en een premie ter
beschikking te stellen. De stad helpt de buurtwerkingen bij de organisatie van deze feesten
met bio – en fairtradeproducten.
De stad voert tevens een actieve politiek ter ondersteuning van ons verenigingsleven door
lokalen, materiaal en premies ter beschikking te stellen. De subsidies aan de verenigingen
aangesloten bij de Cultuurraad worden vastgesteld en daarna aangepast aan de inflatie
zodat de verenigingen over dezelfde mogelijkheden blijven beschikken.
De stad onderzoekt, in het kader van het STEM – beleid, in samenspraak met ASH Polaris de
oprichting van een stedelijke sterrenwacht en ondersteunt de bouw ervan.
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3. Duurzaam Herentals – Milieu
Ruimtelijk beleid
1. RO & Stedenbouw
De schaarse resterende groene open ruimte dient maximaal beschermd te worden. Het
verschil tussen de stad en het buitengebied dient behouden te blijven. Waar het kan wordt de
lintbebouwing in het buitengebied actief teruggedrongen.
Voor Groen kan het niet dat er nog verder gebouwd wordt in waterzieke gebieden (of zelfs
‘onder voorwaarden’ in signaalgebieden, zoals nu nog gebeurd). Groen wil overstromingen
voorkomen en is dan ook tegen de een eventuele ziekenhuisparking of andere bouwwerken in
de Netevallei. De watertoets dient steeds te worden toegepast, zowel voor publieke als voor
private initiatieven.
De Stad maakt middelen vrij voor de handhaving van stedenbouwkundige voorschriften.
De Stad werkt een nieuw masterplan uit voor de Wuytsbergen en de Ekelen om deze zone op
plannen te vergroenen en met het Vlaamse gewest en de eigenaars van de gronden een
compensatieregeling uit te werken.
2. Stads - & speelbossen
We behouden het Poederkot op de Wuytsbergen als stadsbos voor alle burgers en voorzien
een zone als speelbos voor de jeugd. Ook in het Zavelbos (met verbinding naar het centrum
via een hangbrug ter hoogte van de jachthaven) en op Heirenbroek tegenover het
woonwagenpark wordt een speelbos ingericht. In Morkhoven denken we hiervoor aan het bos
aan basisschool De Zandkorrel.
De Hellekens worden opgewaardeerd als stadsgroengebied. Er komt een beheersplan voor de
hele zone (in het licht van het project Nationaal Park Kleine Nete).
De herinrichting van de Roest, met daarin inbegrepen de aanleg van een toeristisch fiets- &
wandelpad tussen de Augustijnenlaan & de Troon wordt door de stad actief verder
ondersteund.
De stad voert een actief beleid tot bestrijding van illegale weekendhuisjes & illegale
permanente bewoning in onze bossen.
De stad maakt een herinrichtingsplan voor het Kruisberg waarin de nadruk ligt op
natuurbeheer van een heidegebied en de toegankelijkheid ervan als speelgebied.
3. Wijkspeelpleinen
Elke wijk van het stadscentrum dient te beschikken over groene open ruimte voor spelende
kinderen.
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Mobiliteit
Voetgangers en fietsers krijgen de belangrijkste plaats in het mobiliteitsbeleid. Dit is de
wettelijke norm in het Mobiliteitsdecreet van het Vlaamse Gewest. We streven naar een
autovrij stadscentrum binnen de middeleeuwse omwalling en een autoluw stadscentrum
binnen de Ring. Waar mogelijk worden fietsstraten de norm in het stadscentrum en we
bekijken de mogelijkheden in alle buitenwijken.
Groen ijvert voor de vernieuwing van de centrumstraten voor meer fietscomfort en
fietsveiligheid. Ook op trage wegen die een verbinding vormen tussen een woonwijk en een
school moet het fietscomfort en de veiligheid verzekerd zijn.
Fietswegen moeten overal goed zichtbaar gemaakt worden met eventueel een
verkeersremmer voor de auto’s.
Er wordt een nieuw mobiliteitsplan opgemaakt voor de Stad Herentals. Dit plan bevat een
circulatieplan voor auto’s, voetgangers en fietsers opgesteld voor het stadscentrum.
Het centrum en de schoolomgeving van Noorderwijk worden heringericht om de totale
veiligheid van fietsers en voetgangers te waarborgen. Nu moeten schoolgaande kinderen hun
weg zoeken over een onverantwoorde hindernisloop tussen het autoverkeer. We onderzoeken
hierbij de mogelijkheden ter herinrichting van de doortoch in het centrum, zodat het centrum
tussen de kerk en school maximaal kan aansluiten met de beoogde ontspanningscampus met
de vernieuwde sporthal en het vernieuwde parochiecentrum.
We zorgen voor een veilige herinrichting van het kruispunt aan de Berkemus in Morkhoven
dat vandaag dagdagelijks voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgt.
We zoeken naar een oplossing voor het zware vrachtverkeer dat de leefbaarheid in
Noorderwijk en Morkhoven in het gedrang brengt.
We onderzoeken de aanleg van een ‘trage weg’ voor fietsers en voetgangers die een
verbinding vormt tussen boerderij “de Kijfelaar” en het fietspad op de oude spoorwegbedding
om zo het kasteelpark te verbinden met de fietsroute. We onderzoeken tevens de aanleg van
een ‘trage weg’ tussen de Olympiadelaan en De Troon.
Alle woonwijken worden op korte termijn zone 30.
De stad richt een Autonoom Gemeentebedrijf Parkeerbeheer Herentals voor management
parkeerbeleid Herentals (inning gemeentelijke retributies, organisatie bewonersparkeren,
participatie in ondergrondse parkeergarages).
We onderzoeken via ‘zoekzones’ de realisatie van ondergrondse parkeergarages op zoekzones
aan de rand van de middeleeuwse vesten om de impact van de auto op het straatbeeld van
centrum fors te verminderen. We zoeken zo naar een oplossing voor de parkeerdruk rond het
kernwinkelgebied en de stationsomgeving. Er wordt géén bijkomende natuur opgeofferd voor
de aanleg van bijkomende parkings of wegen.
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Er wordt een gratis stadsbus voorzien om Morkhoven & Noorderwijk te verbinden met het
stadscentrum, zodat de inwoners van de deelgemeenten niet met de auto naar het centrum
hoeven te komen. In het geval van evenementen in het stadscentrum en in ’t Schaliken is er
een aangepaste avondregeling voor deze busdienst.
Herentals voert een fietsbehoeftestudie uit en werkt aan een uitbreiding van het fietsnetwerk.
De fiets met het belangrijkste vervoermiddel worden voor schoolverkeer en woonwerkverkeer
binnen de gemeentegrenzen.
De Stad voorziet een systeem van kortlopend fietsverhuur en een ernstige uitbreiding van de
fietsparkings. De Stad ondersteunt de actie ‘met belgerinkel naar de winkel’.
De stad maakt een voetgangersplan om de toegankelijkheid van de stad voor kinderwagens
en rolstoelen te waarborgen.
Herentals klopt op tafel bij de NMBS voor een nieuw, functioneel en duurzaam
stationsgebouw en de herinrichting van de stationsomgeving via de inzichten van de Vlaamse
bouwmeester.
De infrastructuur van het openbaar vervoer moet een zo natuurvriendelijke mogelijke
invulling krijgen. De door de NMBS geëiste afsluiting langs de spoorweg is een ramp voor
dieren, die zo niet langer de spoorweg kunnen oversteken. Wij streven ernaar de NMBS van
deze investering te ontraden.
De stad ondersteunt het Cambioproject voor autodelen en het Bluebikeproject voor
fietsdelen. De stad voorziet parkings voor autodeelprojecten.
De stad maakt een plan op ter herwaardering van onze Trage Wegen.

Milieu, Natuur & waterbeheer
Wij kiezen voor meer natuur in de stad: de Vesten worden geherwaardeerd tot een
volwaardige groene gordel om de stad, meer natuurelementen in de stad (bijv.
bloemenweides), en er komt een deskundig beleid ivm de aanplanting en het beheer van
bomen in de stad. De stad richt hiertoe een werkgroep ‘Openbaar Groen’ op die advies en
expertise biedt aan de Stad bij het plannen en beheren van het stedelijk openbaar Groen.
De werkgroep Openbaar Groen actualiseert de inventaris van het stedelijk openbaar groen en
doet voorstellen voor stapsgewijze vervanging door soort die meer biodiversiteit en
natuurwaarde bieden. De werkgroep werkt samen met lokale imkersverenigingen en
terreinbeherende natuurverenigingen om insectenhotels en nestplaatsen voor vogels te
voorzien in de plannen voor het stedelijk openbaar groen.
De werkgroep Openbaar Groen maakt een beheersplan op voor alle bomen in de stad: zij
brengt de gezondheidstoestand in kaart, zorgt dat het juiste beheer verstrekt wordt en
voorziet aan het einde van een levenscyclus in gepaste vervanging.
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De stadsinfrastructuur (bijv. parkings) mag niet bestaan uit grote betonhopen en
betonvlaktes, ze moeten actief ‘vergroend’ worden.
Wij kiezen ook voor meer natuur in onze industriegebieden: niet enkel gazon en
randbeplanting, maar een bredere aanpak gericht op biotopen en biodiversiteit.
Kleine landschapselementen (dreven, haag- & houtkanten) worden actief beschermd,
aangeplant en onderhouden. De kaalkap van de Begijnenvest is voor Groen dan ook
onaanvaardbaar. De huidige bomen moeten behouden blijven terwijl de nieuwe
aanplantingen worden toegevoegd.
Bio - stadstuintjes worden aangemoedigd. De stad ondersteunt tevens de eigen biologische
kweek van groenten en fruit via volkstuintjes. Hierbij ondersteunt de stad het gebruik van
traditioneel inheems kweekmateriaal.
De stad moedigt tegeltuintjes en groendaken aan.
De stad bevestigt het biodiversiteitscharter. Bij elke beleidsbeslissing wordt de impact op
biotopen en biodiversiteit afgewogen. De milieuraad wordt herbevestigd als adviserend en
deskundig orgaan & de duurzaamheidsambtenaar wordt herbevestigd en ondersteund.
De stad voorziet in een vaste jaarlijkse aankoopsubsidie voor grondverwerving door
Natuurpunt. Deze wordt uitgekeerd ongeacht of Natuurpunt dat jaar aankopen heeft kunnen
verrichten of niet.
Er worden ecologische geluidsschermen voorzien langs de E313 om het lawaai van de
autostrade te remmen ten opzichte van woonwijk de Molekens.
De buffer aan het Krakelaarsveld wordt behouden en zo mogelijk actief uitgebreid. Van een
gasleiding naast deze woonwijk kan géén sprake zijn.
De stad herbevestigt haar engagement om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nete & Aa te
realiseren. Dit plan is van groot belang voor het waterbeheer in de Netevallei en voor het
onderling verbinden van onze waardevolste natuur.
De Stad streeft naar een versnelde uitbreiding van het natuur- en bosareaal in de gemeente in
het licht van de doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
De stad maakt werk van de waterhuishouding en buffering in het stadscentrum zodat er
eindelijk een oplossing komt voor de straten die bij regenbuien te kampen hebben met
overstromingen. De stad voorziet tevens hiertoe plaatsen voor de buffering en infiltratie van
regenwater (Wadi’s) ter voorkoming van overstromingen in de toekomst. De stad maakt
eindelijk werk van een gescheiden riolering voor regenwater en afvalwater.
Er wordt gestreefd naar de maximale uitbreiding van het rioleringsnet op plaatsen waar er
nog geen ligt.
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Nationaal Park Kleine Nete
De Stad neemt het voortouw om samen met de omliggende gemeenten, het ANB, de
terreinbeherende natuurverenigingen en het Regionaal Landschap een ‘Nationaal Park Kleine
Nete’ te realiseren langsheen de loop van de Kleine Nete en de Kempische Heuvelrug.
Herentals is de natuurlijke toegangspoort tot dit Nationale Park en stelt dan ook een
hoofdkwartier ter beschikking van dit project.
Herentals streeft ernaar om samen met de andere gemeentes in de vallei van de kleine Nete
en aan de Kempische heuvelrug de aanwezige natuur uit te breiden en te integreren in een dit
Nationaal Park.
De Stad gaat in overleg met de landbouw om de natuurwaarde van het herbevestigde
agrarische gebied in het projectgebied van het nationaal park te verhogen door middel van
kleine landschapselementen en ecologisch landbouwbeheer. De betrokken landbouwers
worden hierbij ondersteund en geadviseerd.
De Stad gaat in overleg met de landbouw om via agrotoerisme het Nationaal Park mee te
ontsluiten.
De stad maakt een herinrichtingsplan voor het Kruisberg waarin de nadruk ligt op
natuurbeheer van een heidegebied en de toegankelijkheid ervan als speelgebied.
De Hellekens worden opgewaardeerd als stadsgroengebied. Er komt een beheersplan voor de
hele zone (in het licht van het project Nationaal Park Kleine Nete).
De herinrichting van de Roest, met daarin inbegrepen de aanleg van een toeristisch fiets- &
wandelpad tussen de Augustijnenlaan & de Troon wordt door de stad actief verder
ondersteund.
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Energie
Een gezond energieverbruik begint bij ons thuis. Alle nieuwbouw- en renovatieprojecten
moeten tegen 2030 dan ook streven richting passiefhuisnormen.
Wij ondersteunen groepsaankoop van isolatiemateriaal. Er wordt een actieve samenwerking
gestart met het Centrum Duurzaam Bouwen om mensen bij hun bouw en renovatie te
steunen.
De stad promoot groene leningen opdat iedereen de best beschikbare technieken kan
gebruiken. Onze sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard renoveert stelselmatig haar
bestaande woningaanbod naar passiefhuisnormen.
De stad opteert voor een duurzame energieleverancier en ondersteunt initiatieven voor een
duurzame energieproductie.
De stad vervangt lichtvervuilende en energieverspillende straatlampen door energiezuinige en
efficiëntere armaturen.
Herentals onderzoekt in samenspraak met het Vlaams Instituut voor Technologisch
Onderzoek, de elektriciteitsmaatschappijen en de Kempische buurgemeenten de
mogelijkheden voor geothermische energieopwekking.
De stad onderschrijft het charter Kernenergievrije gemeente.
De stad zoekt in overleg met de burgers sactief naar locaties om windmolens in te planten.
De stad gaat voor een wagenpark op elektriciteit en plaatst elektrische laadpalen op elke
parking van de stad (Hummeltjeshof, ziekenhuis, Technische dienstcentrum, etc.)
De stad voert een uitdoofbeleid voor tankstations binnen de ring.
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Afval
Thuiscomposteren wordt aangemoedigd.
Het afvalbeleid gaat voor 100% verzameling van geproduceerd afval. De Stad probeert
gescheiden ophaling voor iedereen toegankelijk te maken: Voor appartementsbewoners
worden er zo oplossingen gezocht voor het GFT –afval, zodat dit niet langer met het restafval
meegegeven hoeft te worden. Het containerpark moet zo laagdrempelig en klantvriendelijk
mogelijk worden uitgebaat.
De problematiek van het sluikstorten van huisvuil is bijna volledig een ‘ontwijkingsgedrag’ van
de diftar – afvalbelasting. De vraag dient gesteld te worden of ook hier de afschaffing van
diftar geen oplossing kan bieden om deze afvalstoffen binnen de afvalkringloop te houden.
Het lijkt gepast om op dit punt wetenschappelijke ondersteuning te zoeken om te kijken wat
het meest effectieve beleid kan zijn.
Bovendien moet er ingezet worden op de preventie van zwerfvuil en opvoeding om mensen te
overtuigen hun afval niet weg te gooien in natuur en publiek domein. De stad neemt hiertoe
initiatieven.
De stad steunt de invoering van statiegeld.
De stad organiseert het gebruik van herbruikbare bekers op publieke evenementen.
Er worden belastingkortingen voorzien voor onze winkels die kunnen aantonen aan de
gemeente dat ze actief hun afval minimaliseren en energiezuinig werken. De stad laat hiertoe
een energie – en afvalbeleid audit doen en ondersteunt onze winkels om resultaten te boeken.
Aan de andere kant wordt er een gemeentelijke belasting voorzien ter ontrading van
plastieken winkeltassen.
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MASTERPLAN DIERENWELZIJN
De stad stelt een schepen aan verantwoordelijk voor dierenwelzijn en schrijft en
implementeert een stedelijk plan dierenwelzijn:
De oprichting van een stedelijke adviesraad Dierenwelzijn en het houden van een jaarlijkse
actiedag dierenwelzijn op Werelddierendag (4 oktober).
De oprichting van een taskforce Dierenpolitie binnen Politiezone Neteland die ingeschakeld
kan worden bij inbreuken op de Wet op het dierenwelzijn.
De stad koopt géén producten aan die op dieren getest werden en laat géén circus- of
kermisattracties toe die dieren gebruiken.
Ondersteuning van het lokaal centrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) gevestigd in
Herenthout.
De stad voorziet in samenspraak met Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt
nestgelegenheid voor vogels en vleermuizen in en op openbare gebouwen en bomen op het
openbare terrein. In de winter zal de stad op het openbare terrein voedsel voorzien voor
vogels. De stad sensibiliseert de burgers om hetzelfde te doen.
De aanleg van Doggy Runs / Hondenloopweiden.
Afschaffing van de GAS - boete voor hondenleibanden langer dan 1,5 meter.
Doorgedreven diervriendelijke sterilisatiecampagne voor zwerfkatten.
Aanmoediging van de landbouw om over te stappen van industriële landbouwmethodes op
diervriendelijke technieken.
Ondersteuning van de jaarlijkse paddenoverzetactie aan Snepkensvijver.
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