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Karolien Grosemans,
OCMW-voorzitter

Weg papier!
Het OCMW van Herk-de-Stad zet de stap van het 
papieren naar het digitale tijdperk. Gedaan met 
het vele kopiëren en sorteren van de verslagen. 
En gedaan ook met het uitstellen van dossiers. 
Karolien Grosemans: ”Er zijn enkel voordelen 
aan vergaderen zonder papier. De keuze was voor 
mij meteen gemaakt.”

Weg met de papierberg
Meer dan 110 000 vellen papier werden jaarlijks 
afgedrukt op het OCMW. Enkel voor de OCMW-
raad. We schrokken er zelf van. En dan zijn 
er nog de huur voor het  kopieerapparaat, 
verzendingskosten en dure inkt met een 
jaarlijks kostenplaatje van bijna 3 000 euro. 
Milieubewust vergaderen maakt een einde aan 
deze papierverspilling.

Tijdwinst
Eigenlijk was de administratie elke dag bezig 
met de OCMW-raad. Ofwel met het afwerken 
van de raad die was geweest ofwel met het 
voorbereiden van de volgende. Alle documenten 
werden ter bespreking afgeprint en geklasseerd  in 
verschillende mappen per thema. Een hele klus. 
Indien er nog nieuwe info binnenkwam of er 
opmerkingen waren, moest alles telkens opnieuw 
worden afgedrukt. Met het huidige systeem 
worden eenvoudigere dossiers volledig digitaal 
afgehandeld. Goedkeuren kan gewoon online. Zo 
is er meer tijd voor de dossiers die wel discussie 
nodig hebben. De verslagen zijn al voor 90 procent 
klaar na een vergadering. Dat levert een enorme 
tijdwinst en werkdrukvermindering op.

Gemakkelijker en veilig
Dossiers moesten vroeger geraadpleegd worden 
op het OCMW omwille van geheimhouding. Met 
gevoelige dossiers loop je niet rond op straat. Het 
nieuwe systeem is sterk beveiligd. Elk raadslid kan 
nu waar en wanneer hij of zij het wenst de dossiers 
bestuderen op zijn of haar beveiligde tablet. 
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Ik zit dan ook wekelijks met onze 
stadssecretaris aan tafel om alles zo 
nauwkeurig mogelijk op te volgen. 
Het is mijn taak om net zoals een 
goede scheidsrechter oog te hebben 
voor hetgeen naast het politieke veld 
gebeurt. Ik ben dan ook graag een 
aanspreekpunt op de vele Herkse 
activiteiten. 

Michel Laenen: scheidsrechter van de gemeenteraad

Michel Laenen: ”Als voorzitter 
ben ik de arbiter van de 

gemeenteraad. Ik stel me neutraal 
op en zorg dat de teams zich aan 

de spelregels houden.”

Michel Laenen (40) en zijn vrouw Els 
hebben samen twee kinderen en wonen 
in de Endepoelstraat in het centrum van 
Herk. Michel geniet ervan om in zijn 
vrije tijd naast het voetbalterrein van 
Jeugdvoetbal Groot-Herk zijn kinderen 
aan te moedigen of er een handje toe te 
steken. 

We kennen hem als gemeenteraads-
voorzitter hier in Herk-de-Stad.

Wat doet een gemeenteraadsvoorzitter 
precies, Michel? 
Ik vergelijk mijn rol vaak met die van 
een scheidsrechter in het voetbal. Een 
arbiter, zoals ze zeggen, moet zich per 
slot van rekening ook neutraal opstellen 
en erop toezien dat de teams zich aan de 
regels houden.

Iedereen hee�  op de gemeenteraad recht van spreken. Het is mijn taak om 
deze debatten in goede banen te leiden. Overleg met de eigen fractie en 
andere partijen is dan ook erg belangrijk. In dit opzicht verschil ik misschien 
wel met een scheidsrechter. Hij hee�  meestal wel het laatste woord tijdens een 
wedstrijd. (lacht)

Om mijn ‘match’ zo goed mogelijk voor te bereiden moet ik natuurlijk ook de 
dossiers die aan bod komen goed bestuderen.

Jongeren en politiek. Een geslaagde combinatie?
Chiel en Björn houden de Herkse N-VA jong. Jongeren worden in dit verhaal vaak afgeschrikt door vooroordelen. Aan hen het 
woord om de jeugd over de streep te trekken.

Kortom, jongeren en politiek zijn wel degelijk een winnende combinatie. 
Spreekt dit verhaal je aan? Wil jij je graag als jongere inzetten binnen 
N-VA Herk-de-Stad? Aarzel dan niet en contacteer ons! 
Chiel Beckers: chiel.beckers@n-va.be / 0479 44 76 44
Björn Lambrechts: bjorn.lambrechts@n-va.be / 0474 84 39 51

Vooroordeel 1: “Politiek is niets voor mij, want naar jongeren wordt 
toch niet geluisterd.”
Chiel Beckers (25), secretaris N-VA Herk-de-Stad: “Sinds kort is er een reglement 
en een heel nuttig draaiboek voor het organiseren van fuiven in onze gemeente. Het 
document is vooral bedoeld om jongeren te helpen met het in orde brengen van hun 
18-jarigenfuiven. Mijn advies werd door N-VA Herk-de-Stad op prijs gesteld. De mening 
van jongeren telt wel degelijk. Vanaf het begin werd ik met open armen ontvangen. Ik 
heb geen spijt van mijn engagement.”

Vooroordeel 2: “Ik vrees dat ik door de politiek kansen misloop.”
Björn Lambrechts (29), gemeenteraadslid N-VA Herk-de-Stad: “Je kan het ook bekijken als 
een extra kans die je krijgt. Ongeveer een jaar geleden maakte ik mijn debuut in de politiek 
als gemeenteraadslid. Ik kan je verzekeren dat ik al heel wat mensenkennis heb opgedaan 
en veel heb bijgeleerd. Deze ervaring zie ik dan ook als een extra troef in mijn verdere leven.” 

Chiel Beckers, 
secretaris N-VA Herk-de-Stad

Björn Lambrechts, 
gemeenteraadslid N-VA Herk-de-Stad
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Herk-de-Stad investeert in netheid

Voor meer informatie over het afvalbakkenbeleid zie: www.n-va.be/herk-de-stad

In Herk-de-Stad staan er momenteel een honderdtwintigtal vuilnis-
bakken op het openbaar domein. Vorig jaar maakte de stad een grondige 
inventarisatie: elke vuilnisbak kreeg een nummer en werd vervolgens 
digitaal in kaart gebracht. Ook werd gedurende een proefperiode de 
inhoud van elke vuilnisbak gescreend en op een � che bijgehouden. 

Schepen van Leefmilieu Wim Berden legt uit waarom: “Afval screenen 
klinkt absoluut niet sexy, we hebben er echter wel veel uit kunnen leren. 
Zo weten we momenteel welke vuilnisbakken overbodig zijn of waar we 
er het best extra kunnen zetten. Ook kunnen we het aantal omhalingen 
nu beter afstemmen op de realiteit. Maar de belangrijkste les is dat we 
eigenlijk te lang gewoon niet hebben nagedacht over een krachtig en 
goed vuilnisbakkenbeleid en dat de broodnodige investeringen daar-
door uitbleven. De kwalijke gevolgen daarvan merken we al eventjes op 
het terrein.”

Op het grondgebied van Herk-de-Stad staan een vij� iental verschillende 
soorten vuilnisbakken die sterk verschillen in soort, kleur, inhoud, 
ledigingssysteem etc. Een groot deel ervan is ook versleten en al jaren 
klaar voor de sloop. Maar er is beterschap in zicht. 

Wim Berden: “Het stadbestuur wil komaf maken met die bric-à-brac op 
ons openbaar domein. Vuilnisbakken moeten bijdragen tot de netheid 
van onze gemeente en momenteel is het tegendeel eerder waar. Daarom 
gaan we de komende vier jaar stap voor stap onze huidige vuilnisbakken 
vervangen door propere en duurzamere exemplaren.” Wim Berden, schepen van Leefmilieu 
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WEDSTRIJD  HERK IN BEELD 

De vorige opgave van onze wedstrijd ‘Herk in Beeld’ 
toonde het beeldje op het pleintje nabij de Onze-Lieve-

Vrouwekerk in Berbroek. De winnaar van onze 
geschenkmand is de familie Moens uit Schulen.

We trokken erop uit om een stukje Herk-de-Stad vast te leggen op foto. Weet 
u waar deze foto werd genomen? Stuur uw antwoord vóór 30 november naar 
herk-de-stad@n-va.be (of steek een brie� e in de bus in de Kerkstraat 74, Schulen) 
en misschien win jij wel een geschenkmand van de Wereldwinkel. De winnaar 
wordt persoonlijk verwittigd.

Amandinazaal Schakkebroek krijgt nieuwe brandtrap

Het meest recente nieuws van onze afdeling, onze 
mandatarissen en Herk-de-Stad kan je ook volgen via 
digitale media. Neem dus zeker eens een kijkje op 
WWW.N-VA.BE/HERK-DE-STAD
of vind ons leuk via 
WWW.FACEBOOK.COM/NVAHDS
NIEUW: volg ons vanaf nu ook op Twitter.
TWITTER.COM/NVA_HERK
Graag tot hit, like of tweet! 

Noteer alvast in je agenda:
gezellige nieuwjaarsreceptie met 

N-VA Herk-de-Stad - Halen - Lummen 
op zondag 15 januari in de voormiddag. 

Dit keer in het Oosterhof in Lummen.
Meer info in ons volgende blad!

De gezellige Amandinazaal in de Schoolstraat in 
Schakkebroek telt drie zalen: een kleine zaal voor 50 
personen, een middelgrote zaal voor 80 personen en 
een grote zaal met podium voor 360 personen. Geen 
wonder dat de zaal vaak het culturele en sociale hart 
van Schakkebroek genoemd wordt.

Kristof Claes: “Hier in Schakkebroek zijn we enorm 
blij met de Amandinazaal. Er worden regelmatig
leuke activiteiten georganiseerd. Jong en oud kan hier 
terecht om te ontspannen. Het is daarom heel belangrijk 
dat we in deze zaal blijven investeren. Ook op het vlak 
van veiligheid. Binnenkort start men daarom met de 
bouw van een nieuwe bijkomende brandtrap op de 
hoek van de voorgevel met de linker zijwand.

De oude brandtrap blij�  dus eveneens bestaan? 
Kristof Claes: “Inderdaad. Er zullen twee volledig 
nieuwe deuropeningen met brandwerende deuren in 
de gevel gemaakt worden. Dit betekent wel niet dat de 
bestaande trap niet veilig genoeg is, integendeel. Door 
de extra trap kunnen meer mensen in geval van nood 
op een veilige manier de zaal verlaten. Na de werken zal 
de brandweer grondig controleren aan hoeveel mensen 
de zaal onderdak kan bieden bij evenementen.”
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Danny Jamers’ blik op de wereld 

Als verbindingso�  cier op rust in Rome was voor mij het 
meest opvallende feit van de laatste weken de uitbreiding 
van het Europees agentschap Frontex tot een volwaardige 
politiemacht die onze buitengrenzen moet of ‘zou moeten’ 
beschermen.

Ik was jarenlang bevoorrechte getuige in Rome van het falen 
van dit zo goed bedoelde agentschap, opgericht door de 
lidstaten in 2004. Niet door hun schuld maar door de 
schuld van de lidstaten die niet bereid bleken om voldoende 
manschappen af te staan voor die noodzakelijke bescherming. 
Het doet deugd vast te stellen dat onze N-VA-excellenties 
Jambon en Francken mee de voortrekkers waren van het 
voorlopig ‘kleine leger’ dat nu ter beschikking zal staan van 
de landen aan onze EU-buitengrenzen. Want ik hoop dat 
dit de start is van een toekomst met een grotere Frontex- 
politiemacht. Een ‘leger’ van 1 500 manschappen is heel 

zeker een mooi resultaat, maar het zijn niet alleen landen 
zoals Roemenië of Bulgarije die deze steun hard kunnen 
gebruiken. Landen zoals Italië en Griekenland, niet altijd 
door hun eigen schuld, zijn ook al jaren een zeef op vlak van 
illegale immigratie. En enkele tientallen leden van Frontex op 
Lampedusa of op de Griekse eilanden konden daar uiteraard 
niets aan veranderen. Italië maakt zich trouwens nu al zorgen 
over het accent dat wordt gelegd op de Oost-Europese 
grenzen. 

De start is er, nu moet het web worden dichtgetrokken rond 
gans de EU. De huidige jacht in Duitsland op een terrorist 
die meekwam met de immigranten bewijst eens te meer dat 
we het terrorisme ook politioneel moeten bestrijden aan de 
buitengrenzen. Ons land steunt volop de beleidsvoorstellen 
van N-VA in de strijd tegen terrorisme, dus hopen nu maar 
dat ook alle andere EU-landen dezelfde overtuiging hebben.

Die strijd moet leiden naar vrede, want wie zou er nu geen 
vrede willen. Dat brengt mij naadloos naar onze eigen 
gemeente. Onder impuls van onze kapelaan Wim werd 
er in Herk op 1 oktober een indrukwekkende vredesmars 
gehouden. Driehonderd enthousiaste jongeren namen deel. 

Als je iets wil bereiken moet je met jezelf beginnen, zei ooit 
een groot persoon.

Danny Jamers’ blik op de wereld Danny Jamers’ blik op de wereld Danny Jamers’ blik op de wereld 

Herk-de-Stad hee�  tal van gebouwen met een rijk verleden. Wisten jullie bijvoorbeeld dat het gemeentehuis in Schulen een 
hele geschiedenis kent? Dit gebouw in de Kerkstraat werd al in 1869-1870 gebouwd. Het schoolhoofd van de gemeenteschool 
gebruikte in die tijd het gelijkvloers als zijn woonst. Op de eerste 
verdieping waren er drie kantoren die door het gemeentehuis zelf 
gebruikt werden. Achter het gebouw waren er twee schoollokalen: 
één voor jongens en één voor meisjes. Vele Schulenaren hebben dan 
ook heel wat herinneringen aan het gebouw. 

In die tijd was het de taak van een provinciaal architect en zijn 
team om prachtige openbare gebouwen te ontwerpen. Zo nam 
de bekende Limburgse ontwerper Herman Jaminé het oude 
gemeentehuis in Schulen voor zijn rekening. Sinds 1850 was 
hij samen met zijn vader bij de bouw van zowat elk openbaar 
gebouw hier in Limburg betrokken. Ook het oude gemeentehuis 
in Herk Centrum en het Oud Gasthuis in de � onissenlaan
in Hasselt zijn bijvoorbeeld door hem ontworpen. 

In een recenter verleden deed het oude gemeentehuis in  Schulen 
dienst als administratief centrum voor het OCMW. Wanneer 
de OCMW-administratie in 2002 verhuist, wordt het gebouw pas 
in 2005 terug in gebruik genomen als dienstencentrum. Vandaag de 
dag hee�  het oude gemeentehuis helaas geen functie.

Karolien Grosemans: “Als je ziet wat een prachtige voorgeschiedenis 
dit gebouw hee� , zou het heel erg jammer zijn als dit zou verdwijnen. 
Misschien kan de pas opgerichte gemeentelijke erfgoedkring 
hier advies geven? Laten we zorgen dat dit stukje van onze fraaie 
geschiedenis in het straatbeeld aanwezig blij� .”

WAT MET HET OUDE GEMEENTEHUIS VAN SCHULEN
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA 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. 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:     /     /


