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Wil jij meewerken aan de realisatie
van dit meerjarenplan?
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Check regelmatig onze vacatures op www.herenthout.be.

Vonck
straat
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Itegemse Steenweg

De volledige meerjarenplanning 2020-2025

KRACHTLIJNEN VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025
VAN LOKAAL BESTUUR HERENTHOUT

kan je terugvinden op www.herenthout.be
of opvragen bij de communicatiedienst,

In 2020-2025 wil het lokaal bestuur van Herenthout heel wat realiseren.
Hiervoor hebben zij een plan opgemaakt met een aantal beleidsdoelstellingen, acties en de nodige budgetten dat de
gemeente- en OCMW-raad op 16 december 2019 goedkeurde. In dit “Gemeentenieuws Extra” lees je hierover meer.

T 014 50 21 21, info@herenthout.be.
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Site Verheyen (2) zal de uitvalsbasis vormen voor stoetvereniging Peer Stoet. Zowel het
kleding- als het houtmagazijn krijgen hier onderdak. Vooraan de site wordt een (permanente)
expositieruimte gecreëerd.
Budget: 125.000 euro
De brandweerzone investeert in een nieuwe brandweerkazerne op Site Serneels (3)
(1.400.000 euro) waar naast de brandweerpost ook voor het Rode Kruis en de technische
dienst ruimte wordt voorzien. Zo kunnen we gaan voor een kostenbesparend gedeeld gebruik
van o.a. sanitaire ruimtes en buiteninfrastructuur.
Budget: 3.650.000 euro (na tussenkomst brandweer)
Met de aankoop van Markt 21 (5) wordt het lokalenprobleem van een aantal verenigingen
opgelost en wordt de nodige evacuatieruimte voor Zaal Lux verworven. Zaal Lux (1) wordt op
haar beurt gerenoveerd tot een volwaardige podiumzaal.
Budget: 850.000 euro
Mits de nodige aanpassingen krijgt de pastorij (4) een nieuwe invulling als jeugdhuis.
Budget: 400.000 euro
Met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne op Site Serneels en de bijkomende verhuis
van de Rode Kruispost, komt de site rond het gemeentehuis volledig vrij. Deze vrije ruimte is
belangrijk in functie van een latere maar niet minder belangrijke renovatie van de infrastructuur
van en rond het huidige verouderde gemeentehuis (6).

Willy Torfs

voorzitter bijzonder comité
sociale dienst
huisvesting
milieu en afvalbeleid
sociale zaken
dierenwelzijn

Stijn Raeymaekers

burgemeester
burgerlijke stand
algemeen beleid en personeel
politie
veiligheid en brandweer
kerkfabriek/begraafplaats
openbare werken
patrimonium en groenbeheer

Machteld Ledegen

jeugd
cultuur en bibliotheek
ontwikkelingssamenwerking
onderwijs en muziekacademie

Maurice Helsen
financiën
verkeer en mobiliteit
lokale economie
middenstand
land- en tuinbouw
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Stefanie Vrins

sport
communicatie en informatie
voorlichting en ICT
ruimtelijke ordening
toerisme en recreatie
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OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS:
Maandag:

9.00u-12.00u – 13.30u-16.00u – 17.30u-20.00u

Dinsdag:

9.00u-12.00u

Woensdag:

9.00u-12.00u – 13.30u-16.00u

Donderdag:

9.00u-12.00u

Vrijdag:

9.00u-12.00u
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Zaal Lux

Site Verheyen

Site Serneels

Pastorij

Markt 21

Gemeentehuis
& brandweerkazerne

ONDERWIJS

COMMUNICATIE
We hebben een heel scala aan klassieke en sociale
mediakanalen en -middelen ter beschikking. We gaan deze
optimaal benutten om onze inwoners maximaal te kunnen
bereiken en om zelf aanspreekbaar te zijn voor de burger. We
verhogen het aantal publicaties van het Gemeentenieuws.
De rol en de werking van de adviesraden zal herbekeken
en hervormd worden zodat hun adviezen een waardevolle
bijdrage voor beslissingen van het bestuur zijn.

De kleuterklassen in Gemeenteschool Klim-op
zullen gerenoveerd en ingericht worden naargelang
de leeftijd (led-verlichting, schilderen, nieuwe
linoleum …).
Er wordt werk gemaakt van een subsidiedossier
voor AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het
Onderwijs) met de vernieuwing van de turnzaal
en het slagwerklokaal, de uitbreiding van het
leraarslokaal en het isoleren van het dak van de
westelijke vleugel en de zolder.

SOCIALE ZAKEN

MILIEU & RUIMTELIJKE ORDENING
Herenthout moet een leefbaar en aangenaam dorp blijven om
in te wonen, met zijn bestaande identiteit en dorpse karakter.
Een studiebureau zal een visie uitwerken over de herinrichting
van de openbare ruimte, rekening houdend met wat we
wensen te behouden en waar vernieuwing mogelijk is.

We voeren een buurtanalyse uit die de sterktes en tekortkomingen
in ons zorglandschap in kaart brengt. Zo kunnen we binnen
onze gemeente de juiste accenten leggen in de organisatie van
buurtgericht werken en het ontwikkelen van ‘zorgzame buurten’.
We nemen deel aan het samenwerkingsverband GBO
(Geïntegreerd Breed Onthaal) dat zich prioritair richt tot mensen
met een verslavingsproblematiek in de brede zin van het woord
(medicatie, alcohol, drugs, gameverslaving …).

Onze gemeente engageerde zich in 2019 voor het project
‘Verkeersveilige Gemeente’ en wil zich als dusdanig verder
profileren. De kruispunten Molenstraat-Boudewijnlaan en
Uilenberg-Itegemse Steenweg zullen aangepast worden
(2 x 400.000 euro). We zetten maximaal in op fiets- en
schoolstraten: Albertstraat, Zwanenberg, Schoetersstraat,
Kloosterstraat, Zusterstraat en Maasweg. We weren sluipverkeer
door proefopstellingen te plaatsen. We maken verkeersregels
afdwingbaar door ANPR/trajectcontrole (280.000 euro).

Verenigingen spelen een belangrijke rol in Herenthout. Het bestuur wil
zowel de jeugd-, sport- als cultuurverenigingen blijvend ondersteunen en
zal hun subsidies verhogen met 10%.

JEUGD
Het speerpunt van het jeugdbeleid is
de hernieuwde ambitie tot het behalen
van de titel ‘Kindvriendelijke steden
en gemeenten’, onder het motto ‘een
gemeente goed voor kinderen, is
een gemeente goed voor allen’. We
laten ons hiervoor begeleiden door
Bataljong. We voorzien twee nieuwe
speelpleintjes (2 x 30.000 euro).

(25.000 euro)

GEBOORTEBOS MET
NATUURLIJKE
SPEELTUIN

SPORT
Het gemeentelijk sportbeleid moet ondersteunend
en stimulerend werken voor niet-georganiseerde
sporters en verenigingen, voor elk individu
toegankelijk zijn en activerend werken. We werken de
omgevingsaanleg aan ’t Kapelleke af (omnisportveld
en outdoor fitnesstoestellen, renovatie van de
atletiekpiste, afscheiding looppiste). We bieden
faciliteiten voor niet-georganiseerde sporters aan
(lockers, klok, fietspomp …).

LOKALE
ECONOMIE
We willen de lokale handel behouden in ons dorp en
gaan daarvoor het parkeerbeleid in de handelskern
evalueren en de mogelijkheden van kort-parkeren
onderzoeken. Voor beginnende handelaren wensen
we een starterspremie te lanceren.

CULTUUR
We blijven o.a. de Parkfeesten en
andere lokale en culturele evenementen
ondersteunen. Als gemeentebestuur
willen we ook zelf laagdrempelige
cultuur aanbieden. We gaan het
concept ‘Herenthout Swingt’ verder
uitwerken.

DIENSTVERLENINGSCONCEPT & PERSONEEL
We hebben een investering van 125.000 euro
gebudgetteerd voor het uitwerken van een nieuw
dienstverleningsconcept om de gemeente als
organisatie te moderniseren. Een modernisering
waarbij extra aanwervingen onontbeerlijk zijn.
We voorzien jaarlijks een extra investering van
100.000 euro in de middelen voor personeel.

HONDENSPEELWEIDE

(100.000 euro)

MOBILITEIT

VERENIGINGEN

DOSSIER DEKBUNDERS
OPENBARE
WERKEN
In deze legislatuur trachten we de
ergernissen die openbare werken vaak
met zich meebrengen tot een minimum
te herleiden door een efficiëntere
planning en organisatie en door meer
en directer te communiceren met alle
betrokken partijen. We pakken het groot
onderhoud van de wegen niet jaarlijks
maar driejaarlijks gebundeld en grondig
aan. Voor grotere projecten organiseren
we bewonersvergaderingen. Het
vernieuwen van fiets- en voetpaden
zal jaarlijks gebeuren (5 x 100.000
euro). Het weg- en rioleringsproject
Doornstraat-Heikant is terug (vervroegd)
op de uitvoeringsagenda geplaatst.

Het weg- en rioleringsproject
Dekbunders wordt uitgevoerd:
aanleg van een wegenis met
boordstenen, een verharde
strook in grasdals langsheen de
weg en het vernieuwen van het
openbare verlichtingsnet door
led-verlichting.

SDG’S EN KEMPEN2030
Als gemeente zijn we een aantal belangrijke
engagementen aangegaan zoals de 17
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)
en Kempen 2030. In de mate van het mogelijke
werden alle acties die we opgenomen hebben
in het meerjarenplan hieraan afgetoetst. Deze
engagementen vormen dan ook de rode draad
doorheen het plan.

