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Bedankt voor je gedacht!
De N-VA trekt met de vragenlijst ‘Zeg je gedacht’ door Herk-de-Stad. We leggen ons oor te luisteren en willen te weten 
komen wat er in een straat of wijk leeft. Welke punten willen de inwoners onder de aandacht van de politici brengen? We 
stellen vragen over het algemene woonklimaat en de voorzieningen, veiligheid, zorg en de gemeentelijke dienstverlening. 
We trokken eerst door Berbroek. In dit blad brengen we je de enquêteresultaten. Een honderdtal inwoners of families 
bracht de ingevulde vragenlijst binnen. Dat zijn er zeer veel. Hartelijk dank hiervoor. We gaan ermee aan de slag! 

Wie samen met ons in het Pop-Up-Café was, heeft kunnen vaststellen dat we met een dynamische  N-VA-ploeg keihard 
werken voor Berbroek. Wat goed is moeten worden voortgezet, wat slecht is kunnen we verbeteren. 

Je gedacht is nog steeds welkom!

Op dit ogenblik bevragen we Herk centrum. Later volgen de andere deelgemeenten. Maar ook het Berbroeks gedacht is 
zeker nog belangrijk. Zoek dus gerust contact met mij of een ander N-VA-bestuurslid en ‘Zeg je gedacht’. Of kom langs 
op een van onze volgende Pop-Up-Cafés in de andere deelgemeenten.

Veel leesplezier!

Johny Franssen
Voorzitter N-VA Herk-de-Stad
Grotestraat 1
0496 87 63 77
herk-de-stad@n-va.be

Overal waar men gaat langs Vlaamse wegen … 
... komt men een kapelleke tegen.

De neogotische kapel O.L.V. Altijddurende Bijstand op de hoek van de Lindestraat en de Kapelstraat kreeg een grondige 
opknapbeurt met nieuwe glasramen, hersteld metselwerk én een gerenoveerd interieur. Zo beschermen we ons Vlaams 

cultureel erfgoed tegen verval en kunnen 
ook onze kinderen en kleinkinderen 
hiervan blijven genieten. De provincie 
betaalde mee aan dit project. Op initiatief 
van de erfgoedraad werd de gerestaureerde 
kapel tijdens de Open Monumentendag op 
10 september aan het publiek voorgesteld. 
Na de mis volgde een processie over de 
Grotestraat en de Lindestraat tot aan de 
kapel. Een volksritueel van vroeger werd 
zo in ere hersteld. 

Daarna dronken we nog een frisse pint. 
Ook een Vlaamse traditie die we in stand 
moeten houden ...

Lees in dit blad de resultaten van onze enquête. Zie pagina 2-4
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Berbroek Niet 
akkoord

Geen 
mening Akkoord

Het is hier aangenaam wonen 6,0 % 0,0 % 94,0 %

Er zijn voldoende parkeerplaatsen 29,8 % 19,0 % 51,2 %

De gemeente besteedt veel aandacht aan de netheid van ons dorpsplein en onze voet- en 
wandelpaden 22,6 % 22,6 % 54,8 %

Ik voel me veilig als ik ’s avonds over straat loop 15,7 % 16,9 % 67,5 %

Appartementen moeten beperkt worden tot de dorpskern 15,5 % 28,6 % 56,0 %

Ik wil via inspraak mee kunnen beslissen in de heraanleg van het dorpsplein, de speeltuin, …. 7,2 % 45,8 % 47,0 %

Berbroek heeft nood aan een goed uitgeruste speeltuin 15,7 % 33,7 % 50,6 %

Bij de heraanleg van het dorpsplein moet er oog zijn voor meer groene ruimte 7,1 % 29,8 % 63,1 %

Onze wijkagent is goed gekend en makkelijk aanspreekbaar 39,8 % 31,3 % 28,9 %

De Berbroekenaar woont graag in Berbroek en voelt er zich over het algemeen veilig. Dat is het belangrijkste! Naar 
ruimtelijke ordening toe zijn er enkele pijnpunten. Het groene, landelijke karakter behouden is belangrijk. De heraanleg van 
het dorpsplein en bijhorende speeltuin zijn een bekommernis. 
 
Johny Franssen (voorzitter N-VA Herk-de-Stad, inwoner Grotestraat): “Het plein wordt vernieuwd. Hopelijk verloopt alles 
vlot zodat we nog in deze bestuursperiode hiervan kunnen genieten. De herinrichting zal ervoor zorgen dat automobilisten 
moeten vertragen wanneer ze Berbroek inrijden. We onthouden ook dat er in Berbroek een volwaardige speeltuin nodig is.”

De wijkagent is onvoldoende gekend. Johny : “Daar kunnen we jullie alvast helpen. Voor de deelgemeente Berbroek is dit 
An Dumon. Je kan haar bereiken via telefoon op 013 61 99 48, gsm 0471 91 23 82 of via mail op herk-de-stad@politielrh.be.”

(Verkeers)veiligheid Niet 
akkoord

Geen 
mening Akkoord

In de strijd tegen criminaliteit en overlast moeten in Herk-de-Stad veiligheidscamera’s 
geplaatst worden 20,7 % 19,5 % 59,8 %

De gemeente legt zware (GAS-)boetes op voor sluikstorten en hinder. Dit beleid moet 
verdergezet worden 6,0 % 8,4 % 85,5 %

Er wordt veel te snel gereden op de Herkse wegen. Verkeersremmende maatregelen (boetes, 
verkeersdrempels, flitscamera’s,…) zijn daarom een goed idee 16,9 % 13,3 % 69,9 %

Er is voldoende blauw op straat 44,6 % 34,9 % 20,5 %

resultaten van onze enquête ‘Zeg je gedacht’ in Berbroek
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Er is een groot draagvlak om hard op te treden tegen sluikstorten. En dus ook voor het verstrengd beleid van dit bestuur om 
op te treden met zware GAS-boetes. Ook te hard rijden mag worden aangepakt, zowel naar infrastructuur als naar repressief 
optreden van de politie toe. 

Michel Laenen (gemeenteraadsvoorzitter, lid van de politieraad 
en de verkeerscommissie): “Verkeersveiligheid was een 
veelbesproken thema in onze enquête. We hebben aan den lijve 
ondervonden dat er veel te snel gereden wordt in de Bosstraat, de 
Grotestraat en de Nachtegaalstraat. Het merendeel (bijna 70 %) 
kan zich vinden in maatregelen om het verkeer te remmen. Ook 
de oversteek van de Kapelstraat naar de Bosstraat over de N2 is 
een gevaarlijk verkeerspunt. Daarom komen er verkeerslichten en 
veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Bovendien 
zijn (fiets)valpartijen in de Gasterbosstraat door de biggenruggen 
binnenkort verleden tijd door de aanleg van een vrijliggend 
fietspad. We noteren ook dat er vaak parkeerproblemen zijn aan 
de school.”

Klantvriendelijke gemeente Niet 
akkoord

Geen 
mening Akkoord

Ik word voldoende geïnformeerd door de gemeentelijke diensten via het gemeentelijk 
infoblad ‘3540’, website, sociale media, kalender, infoborden en de nieuwsbrief 3,6 % 15,5 % 81,0 %

Een nieuw gemeentehuis is noodzakelijk om de dienstverlening, de privacy en de 
toegankelijkheid voor de inwoners te garanderen 50,6 % 34,9 % 14,5 %

Inwoners moeten in de toekomst zoveel mogelijk online kunnen regelen 18,1 % 30,1 % 51,8 %

Een fusie met buurgemeenten vind ik een goed idee 33,7 % 38,6 % 27,7 %

Herk-de-Stad wil haar inwoners via verschillende kanalen zo goed mogelijk informeren. Het merendeel (81 %) geeft in onze 
enquête aan dit te appreciëren.
 
Björn Lambrechts (gemeenteraadslid, inwoner Kapelstraat): “Via de gemeentelijke website kan je momenteel meldingen zoals 
sluikstort doorgeven. Je kan online ook heel wat documenten opvragen. Toch moet je voor het indienen ervan in veel gevallen 
nog rechtstreeks contact opnemen met de gemeentelijke diensten. In sommige gemeenten is het online aanbod uitgebreider met 
bijvoorbeeld subsidieaanvragen. Een stap die onze gemeente nog moet zetten.” 

Van een nieuw gemeentehuis liggen dan weer weinig mensen wakker. Over de gemeentelijke fusie zijn de meningen sterk 
verdeeld. Weinig verschil tussen het kamp voor, tegen en geen mening.

Gezinsvriendelijke gemeente Niet 
akkoord

Geen 
mening Akkoord

De gemeente organiseert voldoende buitenschoolse activiteiten tijdens de vakantieperiodes 
voor kinderen en jongeren 4,9 % 54,9 % 40,2 %

Ik vind makkelijk opvang voor mijn kinderen in de gemeente 3,7 % 68,3 % 28,0 %

De jeugd-, sport- en cultuurverenigingen worden voldoende ondersteund door de 
gemeente 25,6 % 50,0 % 24,4 %

Deze categorie is vooral gericht op mensen met (jonge) kinderen, waardoor heel wat Berbroekenaren ‘geen mening’ 
invulden. Toch gaf van de mensen met een opinie de overgrote meerderheid aan dat ze tevreden zijn over de buitenschoolse 
activiteiten en de kinderopvang. Verder zei een vierde dat de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen voldoende ondersteund 
worden. 

Wim Berden (schepen van Jeugd, Financiën en Milieu, inwoner Herkkantstraat): “Tegelijkertijd antwoordden bijna 
evenveel Berbroekenaren dat deze ondersteuning beter kan. Voor mijn bevoegdheid, jeugd, probeer ik zoveel mogelijk 
met de Herkse jeugdverenigingen in contact te komen. Ik ga actief in overleg op de jeugdraad en bezocht tijdens de 
zomervakantie hun jaarlijkse kampen. Verder zijn we onlangs gestart met een handige website waarop ouders hun zoon of 
dochter kunnen inschrijven voor ons vernieuwd vrijetijds-en zomeraanbod. 
Neem dus snel een kijkje op herk-de-stad.kwandoo.com.”
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Terugsturen naar: Johny Franssen, Grotestraat 1 in 3540 Herk-de-Stad of
mail naar herk-de-stad@n-va.be

JA, N-VA HERK-DE-STAD SPREEKT ME AAN

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 van N-VA Herk-de-Stad

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Berbroek wordt voor het eerst in 1308 vermeld als 
Berbruc. De naam dankt ze aan haar ligging. ‘Broek’ 
betekent namelijk moeras, terwijl ‘Ber’ aangeeft dat er 
weinig tot geen begroeiing is. Berbroek was vroeger 
deel van het Graafschap Loon en werd bestuurd door 
de schepenen van Stevoort. In 1843 wordt Berbroek een 
zelfstandige parochie. De neogotische kerk dateert van 
1892. Op dat ogenblik telt Berbroek 383 inwoners. 
Berbroek blijft een zelfstandige gemeente tot ze bij de fusie 
van 1971 toegevoegd wordt aan Schulen. In 1977 wordt ze 
een deelgemeente van Herk-de-Stad.

Van Berbruc tot Berbroek

Zorg Niet 
akkoord

Geen 
mening Akkoord

Ik ben voldoende op de hoogte van de dienstverlening van het OCMW 33,3 % 43,2 % 23,5 %

Het OCMW mag leefloners vragen om nuttig maatschappelijk werk te doen 3,6 % 7,2 % 89,2 %

Sociale woningen worden bij voorkeur her en der verspreid 7,4 % 38,3 % 54,3 %
 
Een meerderheid (54 %) vindt dat sociale woningen her en der verspreid moeten worden. Het aantal sociale woningen in 
Herk-de-Stad steeg fors om de Vlaamse doelstellingen te halen. Het is echter belangrijk dat er in de gemeente een goed 
evenwicht tussen sociale woningen en privéwoningen is.

Verder antwoordde een derde van de ondervraagden dat ze te weinig weten over de diensten van het OCMW. Karolien 
Grosemans (OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken): “We zijn ons hiervan bewust en zijn al aan de slag gegaan. 
Momenteel leggen we de laatste hand aan een overzichtelijke brochure van het OCMW.”

Het merendeel (89 %) vindt dat leefloners nuttig maatschappelijk werk mogen doen. Karolien: “We moeten hier inderdaad 
volop op inzetten. Vandaag werkt het OCMW samen met de VDAB en De Winning om via een trajectbegeleider en 
activeringscoach leefloners te helpen om werk te zoeken, te vinden én te behouden.”
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