
Vaccinatiecampagne bijna van start
De vaccinatiecampagne in Herselt gaat bijna van start. Het  
gemeentebestuur zal daarover steeds zo duidelijk mogelijk  
informeren via Hopler, Facebook en de gemeentelijke website, 
zowel op praktisch als medisch vlak.

Wie wordt wanneer opgeroepen? Hoe zal dat verlopen? Wat 
gebeurt in de Zoerla? Hoe zijn de verschillende vaccins gemaakt? 
Wat zijn de nevenwerkingen? Wie mag zich niet laten vaccineren? 
Hou zeker onze verschillende informatiekanalen in het oog om zo 
goed mogelijk geïnformeerd te zijn.

Je kan ook met algemene medische vragen over het vaccin terecht 
via herselt@n-va.be. We proberen je vraag zo snel mogelijk te  
beantwoorden. Voor je persoonlijk medisch dossier blijft de  
huisarts uiteraard je eerste aanspreekpunt.

Jeugdhuis De Choke krijgt een 
nieuwe locatie

Een tijdje geleden kocht de gemeente Herselt een strategisch 
gelegen perceel aan op de site van de Mixx. Al snel werden 
verschillende pistes bekeken voor de toekomstige invulling: 
extra ruimte voor de uitleendienst, een nieuwe parking voor 
de tennishal,… Uiteindelijk bleek dat er de meeste oppor-
tuniteiten lagen voor jeugdhuis De Choke. Het voormalige 
zusterhuis op de Vest krijgt een zinvolle bestemming als 
woning voor mensen die het moeilijk hebben.

 N-VA-bestuursleden Peter Keymeulen, Vic Huysmans en 
Mireille Colson op de plaats van het toekomstige jeugdhuis.

Samen komen we erdoor!’
‘Nog even volhouden. 

Zin om te knallen!
Hebben jullie ook zo’n knaldrang? We kijken er alvast naar uit om iedereen terug in levende lijve 
te ontmoeten. Hou nog even vol en hou je aan de regels. Van zodra het toegelaten is, starten 
onze cultuurprojecten, sportevenementen,… opnieuw. We hopen dat we snel weer kunnen 
bewijzen dat Herselt een warme, enthousiaste en actieve gemeente is.

Daarom hebben we een 'Knaldrang T-shirt' ontworpen. Wil jij ook zo'n T-shirt om te tonen dat je 
staat te popelen om volop te genieten? Ga op zoek naar een leuke, gekke en/of feestige foto en 
post die op de Facebookpagina van N-VA Herselt. Via een persoonlijk bericht hebben we daarna 
nog volgende gegevens nodig:
• Geslacht
• T-shirtmaat (S,M,L,XL of XXL)
• Adres + deelgemeente Ben je niet zo sterk met sociale media, maar wil je toch graag een T-shirt? Stuur dan een feestige 

foto, postkaart of mail met een leuke tekst naar monique.govaert@n-va.be of Roteinde 214, 2230 
Ramsel. Vergeet niet om je geslacht, T-shirtmaat, adres en deelgemeente te noteren!
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 4 maart.



De N-VA zorgt voor een moderne gemeente door de dienstverlening op digitaal vlak uit te breiden. Hieronder een overzicht van 
wat we al realiseerden.

Hoplr
Al in 2019 maakten Bergom, Blauberg, Herselt-dorp, 
Ramsel en Varenwinkel kennis met Hoplr. Een derde van 
de gezinnen in onze gemeente is inmiddels aangesloten op 
het sociaal netwerk. Er zijn al meer dan 18.000 interacties 
tussen buren, een ongelooflijk en hartverwarmend succes! 

E-loket
In april van vorig jaar werd het e-loket gelanceerd. Via dat 
systeem worden een heleboel gemeentelijke producten, 
zoals een geboorteakte of een uittreksel uit het strafregister, 
van thuis uit besteld en geleverd via e-mail. Het e-loket 
staat bovenaan rechts op de beginpagina van de gemeente-
lijke website. Ga zeker eens een kijkje nemen.

Digitaal atelier
In samenwerking met de Academie voor Beeldende Kunst 
organiseren we sinds september 2020 een digitaal atelier. 
Zo kunnen onze jongeren ook digitaal kunst leren maken. 

Livestream gemeenteraad
In ons verkiezingsprogramma beloofden we transparantie. 
Sinds november 2020 is elke gemeenteraad te volgen via een 
livestream op de gemeentelijke website. Zo ben je direct op 
de hoogte van alle genomen beslissingen. Ook de verslagen 
van de vergaderingen van het schepencollege zijn op dezelfde 
website terug te vinden.

Nieuwe gemeentelijke website
We lanceerden in december een nieuwe, moderne website. 
Zo heeft Herselt eindelijk ook een gebruiksvriendelijke 
website met optimale weergave op smartphones en tablets.

Cultuur@Home
Het coronavirus strooit al maanden roet in het eten voor 
de culturele sector. Daarom zochten we een oplossing via 
het digitale project Cultuur@Home: lokale kunstenaars 
en artiesten krijgen de kans om zich even in de kijker te 
zetten en onze inwoners kunnen genieten van een streepje 
cultuur. Een win-win. Meer informatie vind je op de  
Facebookpagina of het YouTubekanaal van de gemeente.

Wat nu al mogelijk is
• Sociaal netwerk Hoplr
• E-loket
• Digitaal atelier
• Livestream gemeenteraad
• Nieuwe gemeentelijke website
• Cultuur@Home

www.kontich.be/ikvrijwillig 

Wat nog op het programma staat
• Digitale afspraken en evenementenloket
• Gratis wifi
• Bike2School
• Openingsuren bibliotheek 

Herselt gaat digitaal: N-VA maakt verkiezingsprogramma waar!

Pieter-Jan Parrein
Schepen van Cultuur en 
Gemeenschapszaken

Digitale afspraken
Binnenkort zal iedere inwoner via de gemeentelijke website 
een afspraak kunnen maken met de dienst burgerzaken. 
Later kan dat proefproject nog uitgebreid worden naar 
andere diensten. Er komt ook een gebruiksvriendelijk  
evenementenloket voor specifieke aanvragen daaromtrent.

Gratis wifi
Dit jaar komt er gratis wifi in de gebouwen van de gemeen-
te en rond de gemeenschapszalen in onze verschillende 
dorpskernen. De gratis wifi zal voor iedereen toegankelijk 
zijn.

Bike2School
In september 2021 gaat het digitaal project Bike2School 

van start. Daarmee kunnen leerlingen van de lagere school 
die met de fiets naar school komen, punten verzamelen om 
iets te kopen bij onze lokale ondernemers. We hopen op 
die manier fietsen te promoten en tegelijk te zorgen voor 
veiligere schoolomgevingen en een gezond milieu.

Openingsuren bibliotheek
Vanaf november zal onze bibliotheek open zijn van 9 uur 
tot en met 21 uur. Daarvoor hoeft er zelfs geen personeel 
aanwezig te zijn. De huidige openingsuren met personeel 
(22 uur per week) blijven bestaan, maar worden via een 
digitaal toegangssysteem uitgebreid tot 80 uur per week. 
Iedereen zal ook zelf zijn boeken kunnen inscannen in de 
bib. Na een testfase zal dat systeem begin 2022 beschikbaar 
zijn voor alle regelmatige klanten van de bibliotheek.

Het is duidelijk dat Herselt op digitaal vlak  
grote stappen vooruit heeft gezet ten dienste  
van onze inwoners. De N-VA blijft gaan voor  
een moderne en efficiënte gemeente.

herselt@n-va.be
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Verbeteringswerken Kleiputten in Ramsel
De Kleiputten in Ramsel zijn een mooi domein waar mensen kunnen genieten van natuur, sport en hobby’s. Om het gebied nog 
beter uit te rusten, deed het gemeentebestuur nog een aantal investeringen.

  De Lilse Bergen voortaan  
provinciaal recreatiedomein 
zijn? "Eén van de kerntaken 
van de provincie is het 
uitwerken van een laagdrem-
pelig toeristisch aanbod en 
dat in alle Antwerpse regio's”, 
aldus gedeputeerde voor 
Recreatie- en Groendomeinen 
Jan De Haes en provincie-
raadslid Mireille Colson. “Met 
groendomein Hertberg in 
Herselt, het Zilvermeer in de 
Zuiderkempen, De Nekker in 
het Mechelse, De Schorre en 
nu de Lilse Bergen in de 
Noorderkempen, is er dus 
over de hele provincie een 
kwalitatief aanbod voor 
recreatie en toerisme.”  
 

Jaarlijks investeert de 
provincie 400.000 euro in het 
domein, bovenop een 
eenmalige investering van 1,5 
miljoen euro in gebouwen en 
infrastructuur. “Het aanbod 
blijft zo breed en aantrekke-
lijk als het altijd was”, aldus 
Jan de Haes. “De zwemvijver, 
speeltuinen en camping 
worden vanaf nu stelselmatig 
gerenoveerd en uitgebreid 
waar nodig. Deze nieuwe 
situatie zorgt voor een nog 
beter domein, waar het nog 
meer genieten zal zijn.”

  De voorbereidingen van het 
project van de jeugdlokalen 
Blauberg in de eindfase 
zitten? De lastenboeken zijn 
opgesteld. Het budget ligt 
binnen de norm zoals 
voorzien. Het project is 
goedgekeurd in de gemeen-
teraad en de aanbesteding 
beginnen.

  De kapel van de Varenwinkel 
in de loop van dit jaar wordt 

afgebroken? Er komt een 
nieuwbouw in de plaats.

  De voorbereidende vergade-
ringen en afspraken over de 
aanleg van een fietspad in de 
Dieperstraat volop aan de 
gang zijn? In de loop van dit 
jaar zullen eigenaars 
geïnformeerd worden over 
een eventuele onteigening. 
Het dossier evolueert iets 
trager dan we voorzien 
hadden, maar we hopen in 
2023 aan de werken te 
kunnen beginnen.

  We dit jaar het 100-jarig 
bestaan van ‘De verlossing’, 
het boek van Willem Elsschot, 
vieren? De gelijknamige 
brasserie is er natuurlijk nog 
niet zo lang. Momenteel kan 
je al de prachtige Willem 
Ellschotwandeling maken, 
maar van zodra het opnieuw 
mogelijk is, volgen er nog 
veel meer festiviteiten. Hou 
zeker de gemeentelijke 
website en Facebookpagina 

in de gaten.

  De tennishal en multi- 
functionele ruimte aan de 
Mixx stilaan hun definitieve 
vorm krijgen? Sportschepen 
Mark Van den Wouwer en 
burgemeester Peter Keymeu-
len zijn trots dat, ondanks de 
vertraging, de hal al in juni 
klaar zal zijn. Ook de 
padelterreinen zullen 
binnenkort in gebruik 
genomen kunnen worden. De 
N-VA is zeer blij met de keuze 
voor een glazen wand. Dat 
maakt het gebouw een stuk 
attractiever.
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 Onze gemeente beschikt sinds kort over 
keurig afgewerkte visstrappen. Een  
degelijke en goedkope oplossing, die de 
vissers een stuk meer comfort biedt.  
Mark Van den Wouwer en Geert Sterckx 
gingen alvast een kijkje nemen.

 Dankzij de gloednieuwe beweegbank  
kan je nu ook buiten oefeningen doen.  
Ook in Varenwinkel en Bergom komt nog zo’n 
bank. Schepen Pieter-Jan Parrein en bestuurs-
lid Monique Govaert deden al even een test.

 Er zal nieuwe verlichting worden geïnstalleerd 
rond de looppiste. Zo kan je ook ’s avonds nog  
genieten van een gezonde portie sport. Ook de 
grondlaag van de piste zal binnenkort vernieuwd 
worden. Gemeenteraadslid Dolinda Voet gaf haar fiat.

Wist je dat?

www.n-va.be/herselt
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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