SIHV Herentals – Eerste Straatplatform 18/01/2019 – CC ‘t Schaliken
Aanwezigheid:
Naast een aantal personen van het gemeentebestuur (Jessica Vander Stuyft, Tanja Mattheus, Jan
Michielsen, Jan Bertels, …) verwelkomen we ook een 15-tal handelaars, vastgoedeigenaars en
geïnteresseerden.
Het traject wordt begeleid door Mathias Declerck (ABM) en Lies Daenen.
De algemene projectcoördinatie van het volledige project ‘Straat in het Vizier’ wordt opgenomen
door Barbara Temmerman.
Inhoud:
18u30: Ontvangst met broodjes
Start 19u: Mooie opkomst
•

•

•

Introductie Jan Michielsen over insteek Herentals in het volledige traject SIHV.
o Reeds veel concrete projectvoorstellen in Herentals
(https://www.herentals.be/node/2625 )
Inleidende presentatie ‘Straat in het Vizier’ door Barbara Temmerman (provincie
Antwerpen) over het volledige traject in alle steden/gemeenten
o Uitgangspunt: analysefase via strategisch-commercieel plan inclusief afbakening
kernwinkelgebied
o Nu moeten we verder gaan: tijd voor actie
o Financiële impuls vanuit Europa
o Conceptstreet om innovatie te laten primeren en aantrekking te promoten: 1 + 1 = 3
o Project is opgedeeld in 5 straatwerven:
▪ Straatnetwerk: in eindfase
▪ Straatvisie: DNA-methodiek
▪ Straatactie: Na huidig traject met bijkomende nadruk op acquisitie
▪ Straatbeeld: Alles promoten
▪ Straatplezier: Event
o Nadruk ligt in de huidige fase op identiteitsbepaling en DNA
Presentatie 7-stappen methodiek door Lies Daenen
o Uitgebreide uiteenzetting over de unieke methodiek die gehanteerd worden via
DNA-bepaling en unieke positionering voor stad Herentals
o Aanvulling met concrete voorbeelden uit het succesvolle traject in Limburg 'Naar de
Kern'.
o Megatrends en hun invloeden worden toegelicht
o Best practices uit NDK worden toegelicht, met uitlichting van een aantal concrete
projecten en realisaties uit Tongeren en Lommel.

Start Groepsoefeningen (19u30):
•

Kennismakingsoefening en perceptie/herinneringen aan Herentals
o Nostalgie naar de (betere) tijden van vroeger
▪ Braderij aan begin van de zomervakantie. Veel belevenis door veel volk.
De groep erkent de beleving die vroeger heel sterk (en nu iets minder sterk)
rond de braderij hangt.
▪ De uitgangsbuurt in de Nieuwstraat en de trekkracht op de onmiddellijke
omgeving buiten Herentals
▪ Vroeger zeer mooie processies en sterk sociaal leven op straat
▪ Leuke kermissen en veel nostalgisch gevoel
▪ Toen en nog steeds een trots om inwoner van Herentals te zijn.
▪ Er was altijd leven in Herentals. Er werd veel georganiseerd.
▪ Het imago van Herentals als ‘chique’ stad met duurdere winkels voor kledij,
sierraden, tabak, specialiteiten, etc.
Het woord ‘voorbijgestreefd’ valt hier en daar in die context
▪ Herentals kent veel inwoners met een hoog inkomen. Speciaalzaken en
specifieke handelszaken richten zich daar op. De perceptie is echter dat ze
niet meer tot in het centrum komen maar naar de winkels aan de rand van
de stad gaan.
NVDR: Het gemiddelde inkomen van Herentals ligt boven het nationaal
gemiddelde maar onder het Vlaams gemiddelde en ook onder het
provinciaal gemiddelde anno 2016.
Echter, zowel over de periode 2002 – 2016 als over de periode 2008 – 2016
laat Herentals als stad een evolutie in welvaart optekenen die boven het
nationaal, het provinciaal en het Vlaams gemiddelde ligt.
▪ Strand aan het Netepark: er was overal volk.
o Authentieke parels (zowel monumenten, erfgoed, winkels).
o Dementievriendelijke gemeente
o Warmte en sociaalheid.
o Herentals en z’n inwoners is altijd kritisch en streng voor zichzelf
o Nog steeds mooie opportuniteiten voor handelaars en succesvolle voorbeelden
o Mooie mix aan handelszaken
o De aanwezigheid van Lakenhal midden in het centrum
o Conceptstreet Zandstraat is niet visibel genoeg
o Hofkwartier is momenteel place to be.

•

Troeven van de stad Herentals
o Vlak bij de natuur, Kempen met veel groen en de Nete met water / Groene rand
o Sport & ziekenhuis (Bekende dienst voor orthopedie (Dr. Toon Claes)/bekend project
‘Walk again’)
o Hockey & Wielerschool
o Top in sport
o IJshockey ‘beste van België’
o Erfgoed (stadspoorten, Lakenhal, monumenten en de Markt) – Historische
gebouwen
o Nostalgie (positief!)

o
o
o

•

•

Goed onthaal voor buitenstaanders/Gastvrij
Grote scholengemeenschap
=> Toekomstige fietsautostrades / Herentals fietsstad (Deels gerealiseerd, deels in
opbouw). Knooppunt op vlak van fietsen.
o Gezelligheid
o Stads met dorpsgevoel
o Authentieke winkels en horeca (voornamelijk doelend op cafés/bars)
o HydroDoe
o Historisch stadscentrum
o Recreatie!! Netepark, Bloso, …
o Goede bereikbaarheid / Mobiliteit.
o Cultuurcentrum.
o Vrijdag- en zondagsmarkt
o Herentals fiets en feest
o Rik van Looy
o MTB-parcours
o Recreatief fietsen vs. nuttig fietsen. Overal goede fietsbanen maar in centrum zijn
het kasseien die niet fietsvriendelijk zijn.
VRAAG: hoe probleem van kasseien wegwerken zonder authentieke uitstraling te
verliezen?
Alternatieve voorstelling van Herentals:
▪ Authentiek
✓ Braaf
✓ Elegant
 Donkere stad
✓ Grappig
✓ Empathisch
▪ Dame
✓ Fier
✓ Eigenwijs
✓ Hartelijk
✓ Vroeger feestbeest, nu uitgeblust
✓ Nostalgisch
▪ Zoekend persoon
✓ Ouder persoon met veel ervaring
✓ Op zoek naar jong blad
Kernwoord voor ervaring van vandaag:
o Leerrijk
o Onverwacht
o Samenwerken
o Buren leren kennen
o Opbouwend
o Klaar voor verandering
o Strijdvaardig
o Interactief
o Interessant
o Ondernemend
o Confronterend

Enkele opmerkingen:
•
•
•

Groen doortrekken, parken verbinden met elkaar door centrum. Nieuw gerealiseerde
parkings meer in het groen zetten
Nood aan licht en uitlichting
Herentals staat op een keerpunt en is klaar voor een nieuw elan.

Data en to do’s:
•

Data vastleggen voor volgende straatplatformen en focusgroepen

