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De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock

Hang het beest uit!
Op 11 juli 1302 versloegen de Vlamingen op heldhaftige wijze het professionele 
leger van de Fransen in de Guldensporenslag nabij Kortrijk. Vandaag is 11 juli 
eerder de dag waarop we vieren dat we Vlaming zijn. Ook hier in Herk doen 
we het nodige om er een geslaagd Vlaams feest van te maken. De bestuursleden 
van N-VA Herk-de-Stad staan alvast naar jaarlijkse gewoonte klaar om koffie-
koekjes aan de Herkenaren uit te delen.

Om het feest compleet te maken, willen we zoveel mogelijk Vlaamse vlaggen in 
het Herkse straatbeeld. Heb je geen Vlaamse vlag, maar wil je toch eentje laten 
wapperen? Geef ons dan een seintje via herk-de-stad@n-va.be en je krijgt van 
ons een Vlaamse Leeuw. Voor degenen die hun Vlaamse vlag buitenhangen 
voorziet N-VA Herk-de-Stad bovendien nog een leuk extraatje.

Zeg je gedacht!
Het is belangrijk dat wij weten wat er leeft in onze 
kerkdorpen. Daarom gaan we met een vragenlijst op 
pad door heel Herk. We begonnen in het sympathieke 
Berbroek. We vroegen naar de mening van de 
Berbroekenaar. Wat loopt goed? Wat kan beter? Waar 
moeten politici aandacht voor hebben? We kwamen 
fijne mensen tegen en hadden leerrijke en aangename 
gesprekken. We werden tijdens onze huis-aan-huis-
gesprekken goed ontvangen en veel mensen vulden de 
vragenlijst in. Dankjewel hiervoor! 

Op onze website, www.n-va.be/herk-de-stad, vind je 
trouwens de vragenlijst terug. Antwoorden zijn nog 
altijd welkom! We zijn intussen begonnen met de 
verwerking van de ingestuurde antwoorden. Bijna alle 
Berbroekenaren houden van hun dorp en wonen er graag. 

	Johny Franssen, Kristof Claes en Karolien Grosemans huis- 
aan-huis in Berbroek

Zonder op de definitieve resultaten vooruit te lopen kunnen we nu al verklappen dat velen duidelijk iets veranderd willen zien 
wat verkeersveiligheid betreft. Werk aan de winkel voor onze politici. In ons volgende blad maken we het eindresultaat bekend 
en publiceren we de voornaamste bemerkingen.

Als binnenkort het pleintje aan de kerk, de kapel in de Kapelstraat en het kruispunt Bosstraat – Steenweg – Kapelstraat nog 
aangepakt worden, dan kan het alleen maar nog beter wonen zijn in deze buurt.

Op vrijdag 12 mei organiseerden we als afsluiter een pop-up café. Hier mochten we in een gezellige sfeer jong en oud 
ontvangen en werden er interessante onderwerpen besproken. We houden deze actie ook in de andere deelgemeenten. Waar 
en wanneer we welk deel van Herk-de-Stad bevragen kan je volgen op onze website en in onze blaadjes. We kijken ernaar uit 
om jullie te ontmoeten! Langs deze weg nogmaals iedereen bedankt die meewerkte aan onze actie.

Johny Franssen
Voorzitter N-VA Herk-de-Stad 
0496 87 63 77
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in de gemeenteraad vormen wij één fractie met nieUW en werken we samen aan een beter Herk-de-stad.

Karolien Grosemans
OCMW-voorzitter
Schepen van Sociale Zaken 
0474 78 16 81

Lo Guypen
Schepen van Cultuur, 
Communicatie, Ontwikkelings-
samenwerking en Onderwijs
0476 54 02 47

Wim Berden
Schepen van Jeugd, 
Leefmilieu, Duurzaamheid 
en Financiën
0472 52 11 75

Michel Laenen
Voorzitter van de 
gemeenteraad
Politieraadslid
0497 45 86 90

Kristof Claes
Fractieleider
Gemeenteraadslid
0472 24 45 63 

Niko Smeets
Gemeenteraadslid
0474 74 01 16

Björn Lambrechts
Gemeenteraadslid
0474 59 15 90

Noëlla Lowet
Gemeenteraadslid
0476 30 19 57
  

Marina Franssens
OCMW-raadslid
0495 60 07 10

Erica Uten
OCMW-raadslid
0486 51 67 07

In onze vorige editie bekeken we Herk Centrum 
(Park Olmenhof) vanuit de lucht. Een onschuldige 
hand trok een winnaar uit de pot met juiste ant- 

woorden. Proficiat Jolien Vandersmissen uit Donk! 

We trokken erop uit om een stukje Herk-
de-Stad vast te leggen op foto. Weet jij waar 
deze foto werd genomen? Stuur je antwoord 
vóór 15 juli naar herk-de-stad@n-va.be (of 
steek een briefje in de bus in de Kerkstraat 
74, Schulen) en misschien win jij wel een 
geschenkmand van de Wereldwinkel. De 
winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

WEDSTRIJD
 HERk In bEElD

Veiliger fietsen in Herk
Nog voor 2019 wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben 
Weyts (N-VA) werk maken van een veiliger fietsnetwerk in 
Vlaanderen. Voor Herk-de-Stad voorziet hij 150.000 euro 
voor een oversteekplaats voor fietsers op het kruispunt van de 
Kapelstraat en de Bosstraat op de N2 in Berbroek.

Michel Laenen, lid van de verkeerscommissie en 
gemeenteraadsvoorzitter: “Voor N-VA Herk-de-Stad is 
veiligheid heel belangrijk. In het verleden gebeurden al enkele 
zware ongevallen op de N2 ter hoogte van Herk. Daarom 
hebben we dit ook vaak aangekaart bij minister Weyts. We zijn 
enorm tevreden met de plannen voor Berbroek. Maar het werk 
is nog niet af. Ook de N2-verkeerspunten in Schulen en Donk 
worden op termijn veiliger.” 

laurens appeltans krijgt titel 
ereschepen
Tijdens de voorbije gemeenteraad kon elke fractie zelf een ereschepen of 
ereraadslid voordragen. Voor de N-VA-NIEUW fractie was dit Laurens 
Appeltans. Hij krijgt voortaan de titel van ereschepen als blijk van dank voor 
bewezen diensten aan het gemeentebestuur en de inwoners van Herk-de-
Stad. Bedankt Laurens voor je jarenlange inzet! We wensen je het allerbeste.

Ook een dikke proficiat aan Louis Vanuytrecht (CD&V), Ivan Machiels 
(sp.a) en Robert Princen (sp.a) die eveneens de titel van ereschepen of 
ereraadslid ontvingen. 

‘N-VA Herk-de-Stad wenste de Herkse mama’s een fijne 
Moederdag met een roosje onder een stralende lentezon.’
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Herkenaren zijn 
milieubewust. Onze 
gemeente staat op een 
mooie 29ste plaats 
van alle 308 Vlaamse 
gemeenten als het gaat 
om zonnepanelen bij 
gezinnen. Per 1.000 
inwoners wordt een 
vermogen van 361,36 
kW opgewekt. Dit komt 
overeen met het jaarlijks 
verbruik van zo’n 900 
gezinnen. Hiermee 
scoren we heel wat 
beter dan het Vlaamse 
gemiddelde.

29
de vervuiler betaalt!
In ons vorige blad kon je lezen hoe onze bestuursploeg tijdens de zwerfvuilactie heel 
wat afval opruimde. Een reden te meer om het sluikstorten in onze gemeente extra aan 
te pakken. De politie houdt terecht extra controles op ons grondgebied. Dit kan jou 
overigens een aardige cent kosten. Wie in Herk-de-Stad betrapt wordt, betaalt een eerste 
keer 250 euro opruimkosten en een GAS-boete van 200 euro. Word je nadien nogmaals 
betrapt, dan kost je dat 350 euro aan opruimkosten en een GAS-boete.  

Sinds de gemeente hier extra op inzet, moesten al 5 Herkenaren deze som betalen. 
De vervuiler betaalt!

Laat nooit een doos met glazen potten en flessen voor een glascontainer 
staan, ook al is deze vol. Dit is ook sluikstorten en wordt bestraft. !

Het getal

Warme relatie tussen Herk-de-stad en defensie
N-VA Herk-de-Stad is niet alleen lokaal 
actief, maar is ook vertegenwoordigd 
in het federaal parlement. Samen 
met de minister van Defensie en de 
parlementaire commissie Defensie 
bracht volksvertegenwoordiger Karolien 
Grosemans een bezoek aan Jordanië 
in de strijd tegen IS. Meer bepaald in 
Asraq, de luchtmachtbasis van waaruit 
de F-16’s op Irak en Syrië vliegen.

                                                 	
Karolien Grosemans, samen met minister 
Steven Vandeput en collega-Kamerleden 

Renate Hufkens en Peter Buysrogge

Op de kieslijsten zijn de plaatsen tussen vrouwen en mannen 
gelijk verdeeld. We vertrekken dus van een 50/50-verhouding.
Op dit ogenblik maken 4 vrouwen deel uit van de Herkse 
gemeenteraad, op een totaal van 23 plaatsen, dus nog maar 1 
op 6 is vrouw. In het schepencollege was ik tot begin dit jaar 
de enige vrouw. Ik was ook de enige vrouwelijke lijsttrekker. 
De verhouding zit goed scheef.

Vaak is de combinatie job-huishouden-kinderen voor 
vrouwen een drempel. Verder vragen vooral vrouwen zich 
eerst af of het wel iets voor hen is en of ze het wel zullen 
kunnen. Terwijl je het niet eerst moet kunnen voordat je 'ja' 
zegt, maar het gewoon moet doen en gaandeweg kan leren. 
Het is vooral een kwestie van goede afspraken maken. Thuis, 
op je werk én met jezelf.
 
De man-vrouwverhouding zou in onze gemeenteraad gelijker 
moeten zijn. Dat verandert de sfeer en de dynamiek in een 
bestuur en een betere afspiegeling komt de besluitvorming ten 
goede. Vrouwen kijken anders naar zaken omdat ze vaak ook 
andere dingen meemaken. 

Een gemeente besturen is buitengewoon boeiend en biedt veel 
uitdagingen. Geef het een kans!

Kriebelt het? Contacteer me dan gerust en dan kom ik graag 
langs om er eens over te praten. Doen!  

Karolien Grosemans 
0474 78 16 81

alleen mannen in pak?
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